Asker og Bærums Budstikke Holding AS
Til behandling i ordinær generalforsamling i Asker og Bærums Budstikke Holding 25. mars 2020

Sak 8 Fullmakt til erverv av egne aksjer
Styret foreslår at det gis fullmakt til erverv av inntil 30 % av egne aksjer. Begrunnelsen for fullmakten
er behovet for nødvendig beredskap til å kunne kjøpe egne aksjer dersom dette antas å ville øke
aksjonærenes verdier. Videre er det ønskelig med et instrument for å sikre likviditeten i aksjene.
Forslag til vedtak:
Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer etter aksjeloven
på følgende vilkår:
1. Fullmakten gjelder fra 25. mars 2020 frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger
enn til 25. september 2021.
2. Den høyeste pålydende verdien av de aksjer selskapet i alt kan erverve er kr 2.360.671.
3. Det minste beløp som kan betales pr. aksje er aksjens pålydende beløp kr 1 og det høyeste kr
100.
4. Erverv og avhendelse av aksjer skal skje til markedspris til enhver tid og kan skje både på det
åpne marked og ved direkte henvendelser. Styret beslutter forøvrig hvorledes erverv og
avhendelse av aksjer skal skje.
5. Skal aksjekapitalen nedskrives med ervervede aksjer, skal det vedtas på ekstraordinær
generalforsamling eller neste ordinære generalforsamling.
-oTil informasjon kan opplyses at styret vedtok i styremøte 31. august 1999 følgende retningslinjer for
praktiseringen av fullmakten til å erverve egne aksjer:
Styret har et selvstendig ansvar for å vurdere lovligheten av selskapets aksjeerverv, samt at
aksjeervervet er forretningsmessig forsvarlig. Et kjøp skal kun foretas ut fra hensynet til selskapet og
dets aksjonærer. Ved all handel skal likebehandling av aksjonærer iakttas for ikke å gi visse aksjeeiere
eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.
Ved beslutning om tilbakekjøp skal formålet angis. Styret treffer den overordnede beslutningen om
tidspunktet for og antallet aksjer som kan bli kjøpt/solgt. Beslutningen offentliggjøres i Asker og
Bærums Budstikke og gjennom pressemelding.
Handel bør fortrinnsvis skje gjennom megler. Handel ved direkte henvendelser skal skje til
markedskurs eller beste skjønn hvis ingen reell markedskurs eksisterer. Det skal vises varsomhet ved å
foreta handel i tidsrommet en måned før offentliggjøring av tertial- og årsresultatet samt straks etter
offentliggjøring. Det kan handles med aksjer med sikte på å avhjelpe mindre, tilfeldige kursutslag
fordi aksjen er lite likvid (” lovlig kurspleie”). Før handel skal selskapet foreta en forsvarlig
undersøkelse av om det foreligger innsideinformasjon som er egnet til å påvirke kursen på aksjene
vesentlig. Styret bør være varsomme med å selge aksjer i de perioder selskapet kjøper egne aksjer.
Styret kan gi fullmakt til administrasjonen om gjennomføring av beslutningen.
Alle kjøp/salg skal offentliggjøres i Asker og Bærums Budstikke og gjennom pressemelding.
Meldingen skal inneholde tidspunktet for kjøpet eller salget, antall aksjer, til hvilken kurs, samt
beholdning av egne aksjer etter kjøpet. All handel skal skje innenfor børsens regler om innsidehandel.
Hovedregel ved avhending av aksjen skal være amortisering.

