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Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag 
(punkt 9b) 
 
Utdelning på stamaktier  
Styrelsen för SAS AB (”Styrelsen”) föreslår att ingen utdelning utgår på stamaktier för 
räkenskapsåret 1 november 2012 –31 oktober 2013. 
 
Utdelning på preferensaktier som kan komma att emitteras 
Styrelsen har föreslagit att årsstämman den 18 februari 2014 beslutar om ändring av 
bolagsordningen för att möjliggöra emission av preferensaktier (punkt 15 i förslaget till 
dagordning) och vidare att bemyndiga Styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier 
i bolaget (punkt 16 i förslaget till dagordning) (”Bemyndigandet”). 
 
Under förutsättning att bolaget med stöd av Bemyndigandet emitterar preferensaktier under 
tiden fram till nästkommande årsstämma, föreslår Styrelsen att samtliga nya preferensaktier 
som kan komma att emitteras efter beslut av Styrelsen med stöd av Bemyndigandet – högst 
7 000 000 preferensaktier – skall ge rätt till utdelning från och med den dag de, eller i 
förekommande fall, betalda tecknade preferensaktier, blivit införda i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning och vidare 
enligt nedan. 
 
Styrelsen föreslår att utdelning på preferensaktier, som kan komma att emitteras under tiden 
fram till nästkommande årsstämma, skall lämnas kvartalsvis med 12,50 SEK per 
preferensaktie, dock sammanlagt högst 50 SEK per preferensaktie. 
 
Som avstämningsdagar, före nästkommande årsstämma, för de kvartalsvisa utbetalningarna 
föreslås den 5 maj 2014, den 5 augusti 2014, den 5 november 2014 och den 5 februari 2015. 
Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 8 maj 2014, den 8 augusti 2014, den 
10 november 2014 och den 10 februari 2015. Första gången utbetalning av utdelning på 
preferensaktie kan komma att ske är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första 
avstämningsdagen efter det att preferensaktien har registrerats vid Bolagsverket. 
 
Utdelning på preferensaktier kommer, vid ett maximalt utnyttjande av Bemyndigandet, att 
uppgå till högst 350 miljoner SEK. Återstående medel efter utdelning på preferensaktier, vid 
fullt utnyttjande av Bemyndigandet, minst 2 039 miljoner SEK, skall balanseras i ny räkning. 
 
 

Stockholm i januari 2014 
SAS AB (publ) 

Styrelsen 

 


