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Styrelsen i Enea utnyttjar mandat om återköp av egna aktier 
 

Enea AB:s styrelse har beslutat att utnyttja det erhållna mandatet från årsstämman 2016 om återköp och 

överlåtelse av egna aktier.  

 

Mandatet innebär att förvärv av aktier i Enea AB får ske endast på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med 

förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna 

innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Enea AB. Överlåtelse av aktier i Enea AB 

får även ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att överlåta med avvikelse från 

aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna ske med annat än pengar. Högst tio procent av det 

totala antalet aktier i Enea AB får överlåtas. Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera 

tillfällen och längst till årsstämman år 2017. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris 

inom det på Nasdaqs Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med 

företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.  

 

Syftet med ovanstående mandat är att fortlöpande kunna anpassa Enea AB:s kapitalstruktur till bolagets 

kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för 

säkerställande av tillgängliga aktier i det tidigare beslutade aktiesparprogrammet. 

 

Enea AB innehar i dagsläget totalt 546 911 aktier i bolaget vilket motsvarar 3,3 procent av antalet utestående 

aktier. 

 
 

 

  

http://www.enea.com/default____7916.aspx


 
 

För mer information kontakta: 

Anders Lidbeck, VD & koncernchef 

Telefon: +46 8 507 140 00 

E-post: anders.lidbeck@enea.com 

 

Fredrik Medin, SVP Marketing & Communication 

Telefon: +46 70 971 4011 

E-post: fredrik.medin@enea.com 

 

 

Om Enea  

Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa våra kunder 

utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast beslutna att vara en 

nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala mjukvarulösningar tillsammans med 

ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera 

vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har 

Enea verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på 

www.enea.com eller kontakta oss via info@enea.com. 
 

Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® Accelerator, Enea® 
dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, 
Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® System Manager, Enea® ElementCenter NMS, 
Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea AB:s eller dess dotterbolags oregistrerade varumärken. Alla 
rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB. 
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