Punkt 20 a) – Styrelsens för Elekta AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier samt motiverat yttrande i enlighet med
19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästkommande
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att
bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget.
Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet
(den så kallade spreaden), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs samt
i övrigt med iakttagande av de regler som följer av börsens regler. Syftet med återköpet av egna
aktier är i första hand att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov samt att i
förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av företagsförvärv samt
andra typer av strategiska investeringar och förvärv. Syftet är därtill att möjliggöra säkring av
kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Prestationsbaserat
Aktieprogram 2019 som föreslås under punkt 18.

Årsstämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 20 a) är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna.

Styrelsen ska enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) foga ett motiverat yttrande till
förslag om att årsstämman ska pröva en fråga om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv av egna aktier. Styrelsens lämnar härmed följande motiverade yttrande:

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 30 april 2019 framgår av årsredovisningen
för räkenskapsåret 2018/19. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpas
för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder.

Styrelsens förslag till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om
att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärv uppgår till
högst tio procent av totala antalet aktier i bolaget.

Styrelsens bedömning är att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning
till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och

koncernens egna kapital liksom bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt. Härvid har beaktats den föreslagna utdelningen om 1,80 kronor per aktie.
Stockholm i juli 2019
Styrelsen i Elekta AB (publ)

