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Pressmeddelande 23, april 2020 

Bonavas styrelse har beslutat om återköp av egna B-aktier 
Styrelsen för Bonava AB (publ) (”Bonava”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 mars 
2020 beslutat om återköp av egna B-aktier.  

Syftet med återköpsbemyndigandet och styrelsens beslut om att utnyttja detta är att möjliggöra säkring av 
kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter) och aktieleverans sammanhängande med genomförandet av 
Bonavas, vid var tid förekommande, incitamentsprogram.  

Återköp av egna B-aktier kommer att genomföras i enlighet med Nasdaqs regelverk för emittenter.  

Återköpen är föremål för följande villkor. 

• Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.  

• Återköp får ske av högst 430 294 B-aktier. 

• Återköp av B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per B-aktie inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet (den s.k. spreaden), dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta 
säljkurs.  

• Betalning för B-aktierna ska erläggas kontant.  

Rapportering av återköp kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.  

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Bonava till 108 435 822 aktier, varav 
11 406 196 utgör A-aktier och 97 029 626 utgör B-aktier. Bonava innehar vid tidpunkten för detta 
pressmeddelande 815 061 egna B-aktier. 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

Louise Tjeder, IR-chef 
louise.tjeder@bonava.com  
Tel: +46 707 826 374  
 
Fredrik Hammarbäck, Presschef 
fredrik.hammarback@bonava.com  
Tel: +46 739 056 063 
 

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. 
Med sina 2 300 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t 
Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder kronor år 2019. Bonava är noterat på 
Nasdaq Stockholm. 

För mer information om oss, besök: www.bonava.com  
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