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Kommuniké från extra bolagsstämma i 
Transtema Group AB (publ) 
 
Vid extra bolagsstämman i Transtema Group AB (publ) (”Transtema” eller ”Bolaget”) idag 
den 15 augusti 2022 beslutades följande.  

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid 
ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av högst en tiondel av 
Bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att Bolaget äger högst en tiondel av 
samtliga utestående aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till 
samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm 
ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan 
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare får 
endast ske mot vederlag i pengar och ska ske till en marknadsmässig kurs. Vidare bemyndigade 
extra bolagsstämman att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta 
beslut om överlåtelse av de egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om 
överlåtelse. 

Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets 
kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna 
som betalningsmedel vid företagsförvärv eller öka likviditeten i Bolagets aktie. Överlåtelse av egna 
aktier ska t.ex. kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i 
enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission. 

 
För mer information kontakta:  

Henning Sveder, VD och koncernchef, 031-746 83 00 

Magnus Johansson, Styrelseordförande, 031-746 83 00  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 
15 augusti 2022, kl. 17:00 CEST. 

Om Transtema 

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av 
kommunikationsnät samt tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, myndigheter, 
kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandahåller också nätverksutrustning, tjänster och 
produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997 och är verksamma i 
både Sverige och Norge. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2021 var 1 690 Mkr (1 
405). Antal anställda i koncernen är ca 1 100. Transtema Group AB är listat på Nasdaq Stockholm 
Main Market med ticker TRANS.  
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