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Beijer Electronics Group AB emitterar C-aktier 

Styrelsen beslutar att emittera C-aktier och utnyttjar återköpsbemyndigande för säker-
ställande av Beijer Electronics Groups åtaganden enligt incitamentsprogram LTI 2021/2024. 

Beijer Electronics Group ABs årsstämma 2021 beslutade, i syfte att säkerställa att bolaget kan 
fullgöra sina åtaganden enligt det av stämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet  
LTI 2021/2024, att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och 
omvandlingsbara C-aktier. Årsstämman 2021 beslutade också att bemyndiga styrelsen att 
besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat förvärvserbjudande till 
samtliga ägare av C-aktier.  

Baserat på estimerat utfall i incitamentsprogram LTI 2021/2024 har styrelsen nu fattat beslut 
om att utnyttja bemyndigandena genom att emittera 99 750 C-aktier till ett finansiellt institut 
för att sedan omedelbart återköpa samtliga C-aktier. Emissionen görs till aktiernas kvotvärde 
om ca 0,33 kronor per aktie och aktierna återköps för motsvarande belopp. Teckning av 
emissionen och återköp av C-aktierna avses verkställas under april 2022. 
  
Bolaget innehar för närvarande 183 614 egna C-aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier 
enligt ovan kommer antalet egna C-aktier att uppgå till 283 364. C-aktierna berättigar inte till 
vinstutdelning. 
 
De återköpta C-aktierna avseende LTI 2021/2024 avses vid fullgörande av leverans av aktier till 
anställda 2024 omvandlas till stamaktier, enligt villkoren för incitamentsprogrammet. 
 
 
För mer information kontakta:  

VD och koncernchef Jenny Sjödahl, tel +46 (0)16 42 80 00, mobil +46 (0)725 89 60 80 
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96  

 

Beijer Electronics Group AB är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell 
digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi 
stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 
1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande 
affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021. 

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. 
www.beijergroup.se 

 


