
Styrelsens förslag till beslut om anställdas förvärv av aktier i dotterbolag  
 
Styrelsen för Mekonomen AB (publ) (”Mekonomen”) föreslår att årsstämman 2010 antar 
följande förslag till beslut rörande möjlighet för anställda att förvärva aktier i dotterbolag. 
 
I Mekonomenkoncernen ingår hel- och delägda aktiebolag som driver cirka 170 butiker i 
Skandinavien, s k butiksbolag. De delägda butiksbolagen uppgår till cirka 60, i vilka det kan 
bedrivas en eller flera butiker. Delägare i dessa bolag, utöver Mekonomen, är anställda 
butikschefer i butiksbolagen. Mekonomen har ansett det vara av stor vikt att de anställda 
butikscheferna har ett eget intresse i butiksbolagens långsiktiga ekonomiska mål. I de av 
Mekonomen helägda butiksbolagen skall det i respektive bolag endast finnas en butik och en 
anställd butikschef.  
 
I syfte att höja engagemanget även bland butikscheferna i de helägda bolagen samt för att 
göra dessa mer delaktiga i butikernas resultat föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut 
om att anställda butikschefer i de helägda bolagen skall kunna förvärva aktier i respektive 
butiksbolag genom riktad nyemission eller överlåtelse av befintliga aktier och på så sätt bli 
delägare i butiksbolaget. De sålunda förvärvade aktierna skall uppgå till högst nio (9) procent 
av aktiekapitalet i respektive butiksbolag. Mekonomen kommer således att inneha aktier 
motsvarande minst nittioen (91) procent av aktiekapitalet. Förvärven skall ske på 
marknadsmässiga villkor. Betalning för förvärvade aktier skall ske kontant. Förvärven skall 
genomföras före utgången av 2010.  
 
Till följd av beslutet fattat av årsstämman 2009 rörande motsvarande fråga har 13 
butikschefer blivit aktieägare i sina respektive butiksbolag. Styrelsen bedömer att detta utfall 
varit gott men att ytterligare butikschefer bör erbjudas att även under 2010 få möjlighet att 
förvärva aktier i det dotterbolag de är anställda enligt de principer som fastställdes av 
årsstämman i bolaget 2009. 
 
Ett beslut av årsstämman i enlighet med styrelsens förslag förutsätter att det biträtts av 
aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda vid årsstämman.  
 
Stockholm i mars 2010 
 
Styrelsen 
 
MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ) 
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