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Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om sammanläggning av aktier samt därav 
föranledd ändring av bolagsordningen 

__________________________________________________________________ 

Styrelsen för SAS AB (”Styrelsen”) föreslår att årsstämman beslutar att genomföra 
sammanläggning av aktier, vilket innebär att ett visst antal aktier sammanläggs till en 
aktie. Till följd av den nyemission av stamaktier som beslutats av Styrelsen den 8 och 26 
februari 2010, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, kan antalet stamaktier 
i Bolaget komma att öka markant. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett 
ändamålsenligt antal aktier i bolaget efter genomförd nyemission av stamaktier.  

För de aktieägare som på avstämningsdagen för sammanläggningen inte innehar ett antal 
stamaktier som motsvarar ett helt antal nya stamaktier (efter genomförd samman-
läggning), kommer överskjutande stamaktier att övergå i Bolagets ägo på avstämnings-
dagen för sammanläggningen. Överskjutande stamaktier kommer därefter att försäljas av 
ett av bolaget utsett värdepappersinstitut, varvid berättigade aktieägare kommer att 
erhålla sin andel av försäljningslikviden.   

Antalet aktier som skall sammanläggas till en aktie samt den därav föranledda ändringen 
av 5 § första stycket i bolagets bolagsordning (d.v.s. gränserna för det antal aktier som 
kan utges), skall fastställas i samband med att de slutliga villkoren för nyemissionen av 
stamaktier fastställs, d.v.s. den 6 april 2010. 

Beslutet om sammanläggningen skall registreras vid Bolagsverket och det föreslås att 
Styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock 
inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen registrerats, och inte 
heller senare än den 30 juni 2010. Vidare information om förfarandet vid 
sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att Styrelsen beslutar om 
avstämningsdag. 

Styrelsen, eller den som Styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av 
detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen vid Bolagsverket 
samt vid Euroclear Sweden AB, Verdipapirsentralen ASA och Værdipapircentralen A/S. 

Styrelsen föreslår slutligen att årsstämmans beslut om sammanläggning samt därav 
föranledd ändring av bolagsordningen fattas som ett beslut och att beslutet är villkorat av 
och förutsätter att årsstämman godkänner Styrelsens beslut om nyemission av stamaktier. 
Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna 
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

 

Stockholm i februari 2010 

SAS AB (publ) 

Styrelsen 


