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STYRELSENS FÖR DUROC AB (PUBL) MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR 
ÅRSSTÄMMAN 2015 ATT FÖRVÄRVA EGNA AKTIER 

 
Det antecknas att Duroc AB inte äger några utgivna aktier i bolaget. Styrelsen föreslår 
härmed bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om 
återköp av egna aktier. Återköp av egna aktier genomförs i syfte att öka aktieägarvärdet.  
 

Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 % 
av det totala antalet aktier i bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ OMX Stockholm. 
Förvärv av aktier genom handel på börs får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var 
tid gällande kursintervallet. Betalning för aktier skall erläggas kontant. 
 
Förvärv enligt ovan inkräktar inte på moderbolagets krav på full täckning för moderbolagets 
bundna egna kapital enligt balansräkningen per 2014-12-31, och några ändringar i det 
bundna egna kapitalet har ej skett efter balansdagen. 
 
Moderbolagets bundna egna kapital är 7,3 MSEK, vilket utgör 0,5 % av moderbolagets egna 
kapital. Koncernens soliditet uppgick till 43 %, och i moderbolaget till 47 %. 

  
Styrelsen bedömer det försvarligt att förvärva egna aktier och har därvid tagit hänsyn till de 
krav som verksamhetens art och omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
respektive koncernens egna kapital samt tagit hänsyn till bolagets respektive koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
 
Ett utnyttjande av ett mandat att förvärva egna B-aktier upp till 10 procent av det totala anta-
let utgivna aktier äventyrar inte heller koncernens förmåga att göra eventuella nödvändiga 
investeringar eller att fullgöra sina förpliktelser på lång och kort sikt. Vid eventuellt utnytt-
jande av ett bemyndigande från årsstämman att göra förvärv av egna B-aktier kommer sty-
relsen att vid varje tillfälle på nytt pröva frågan om förvärvens försvarlighet med hänsynsta-
gande till aktiebolagslagens regler. 
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Stockholm i april 2015 
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