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Styrelsens för AB Volvo (publ) förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom
fondemission utan utgivande av nya aktier

_____________________________________________________________________________
Styrelsen för AB Volvo (publ) (”Bolaget” eller ”Volvo”) föreslår att årsstämman beslutar om
minskning av aktiekapitalet och fondemission i enlighet med punkterna (A) – (B) nedan.
Besluten är villkorade av varandra och föreslås därför antas i ett sammanhang.
(A) Minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med
113 961 763,2 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras genom
indragning av 20 728 135 aktier av serie A och 74 240 001 aktier av serie B som innehas av
Bolaget.
(B) Fondemission utan utgivande av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas med
122 007 125,04 kronor genom överföring från fritt eget kapital (enligt Bolagets balansräkning
fastställs av årsstämman 2020). Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.
_________________________
Till detta förslag fogas (i) en redogörelse från Bolagets styrelse enligt 20 kap. 13 §
aktiebolagslagen, och (ii) yttrande från Bolagets revisor enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen.
Två firmatecknare i förening bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering därav samt i förhållande till Euroclear Sweden
AB.
_________________________
Göteborg i mars 2020
AB Volvo (publ)
Styrelsen
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Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen

_____________________________________________________________________________
Beslutet om minskning av Bolagets aktiekapital kan genomföras utan inhämtande av
Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en fondemission varigenom
aktiekapitalet ökas med 122 007 125,04 kronor genom en överföring från fritt eget kapital,
vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Efter
genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer Bolagets aktiekapital uppgå
till 2 562 149 625,84 kronor fördelat på 2 033 452 084 aktier, baserat på det totala antalet aktier
i Bolaget vid dagen för kallelse till årsstämman 2020.
_________________________
Göteborg i mars 2020
AB Volvo (publ)
Styrelsen
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