Styrelsens för Oscar Properties Holding AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande
för styrelsen att besluta om återköp av egna preferensaktier och/eller preferensaktier av
serie B genom förvärvserbjudanden
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av
preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B på följande villkor:
1. Återköp av aktier får ske i enlighet med ett förvärvserbjudande riktat till samtliga
innehavare av preferensaktier och/eller preferensaktier av serie B.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma.
3. Antalet aktier som får återköpas uppgår till maximalt ett antal som vid var tid
innebär att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger en tiondel av samtliga
aktier i bolaget.
4. Återköp får ske till ett pris som motsvarar börskursen för preferensaktie i bolaget
av det slag som återköps med eventuellt tillägg för marknadsmässig premie
(återköpsbeloppet).
5. Återköp förutsätter att (i) innehavare av preferensaktier samtidigt med anmälan om
försäljning av aktier i enlighet med ett till dem riktat förvärvserbjudande tecknar
stamaktier av serie B2 i bolaget för en total teckningslikvid motsvarande
återköpsbeloppet för samtliga de preferensaktier som anmälan om försäljningen
avser, och/eller (ii) innehavare av preferensaktier av serie B samtidigt med
anmälan om försäljning av aktier i enlighet med ett till dem riktat
förvärvserbjudande samtidigt tecknar stamaktier av serie B2 i bolaget för en total
teckningslikvid motsvarande återköpsbeloppet för samtliga de preferensaktier av
serie B som anmälan om försäljningen avser. Återköpsbeloppet ska i samtliga fall i
sin helhet användas till att betala för tecknade stamaktier av serie B2 i Bolaget. Till
den del återköpsbeloppet inte räcker till betalning av tecknad hel stamaktie av
serie B2 ska överstigande belopp efterges av aktietecknaren utan kompensation.
Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för återköp av aktier enligt
bemyndigandet. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska också äga rätt att
vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med
verkställighet av styrelsens beslut om återköp av egna aktier med stöd av
bemyndigandena.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att genomföra ett
utbyteserbjudande, varigenom preferensaktier och preferensaktier av serie B utbyts mot
nyemitterade stamaktier av serie B2.
Beslut enligt denna punkt ska vara villkorad av att stämman beslutar om ändring av

bolagsordningen enligt punkten 7 och bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission enligt punkten 9.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
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