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Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängden 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Godkännande av dagordning 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen 

och koncernrevisionsberättelsen 
8. Verkställande direktörens presentation 
9. Beslut om  

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 
och avstämningsdag för det fall stämman beslutar om vinstutdelning 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
10. Redogörelse för valberedningens arbete 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
12. Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter  
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande  
14. Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor 
15. Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och automatiskt 

inlösenförfarande, innefattande  
a) uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, 
b) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, samt  
c) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier 

16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av 
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler  

17. Styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram  
18. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
19. Valberedningens förslag till beslut om valberedning  
20. Stämmans avslutande 
 



Här kommer den Preliminära Röstlängden att publiceras efter avstämningsdagen 



 

 

Årsredovisningen finns i separat handling 

 
 

 

 

 

 



 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I BJÖRN BORG AB, 
REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERAT 
YTTRANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL STYRELSE   
 
Inför årsstämman 2019 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Heiner 
Olbrich, styrelseledamoten Mats H Nilsson som utsett sig själv, Bo Jungner som utsetts av Martin 
Bjäringer, Marianne Flink som utsetts av Swedbank Robur samt Thomas Ehlin som utsetts av 
Fjärde AP-fonden. Ordförande i valberedningen har varit Bo Jungner. Valberedningen har lämnat 
förslag till beslut vid årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt motivering  
beträffande förslaget till styrelse. 
 
Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen) 
Valberedningen föreslår att styrelseledamoten Fredrik Lövstedt ska väljas till ordförande för 
årsstämman. 
 
Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och 
styrelseordförande (punkt 11 och 13 på dagordningen) 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt föreslår omval av 
styrelseledamöterna Alessandra Cama, Göran Carlson, Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats 
H Nilsson och Heiner Olbrich, och nyval av Anette Klintfält. Vidare föreslår valberedningen att 
stämman utser Heiner Olbrich till styrelsens ordförande.  
 
Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse återfinns under egen rubrik sist 
nedan. Information om samtliga de föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida, 
www.bjornborg.com. 
 
Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 12 på 
dagordningen)  
Valberedningen föreslår höjda styrelsearvoden enligt följande. 
 
Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 420 000 kronor (tidigare 410 000 kronor) och 
till övriga ledamöter 180 000 kronor (tidigare 175 000 kronor) per ledamot.  
 
För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvodet till ledamot ska vara 
oförändrat och därmed bestämmas till 16 000 kronor och för ersättningsutskottets ordförande 
27 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 55 000 kronor till 
ledamot samt med 80 000 kronor till ordföranden.  
 
Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt valberedningens förslag 
uppgår därmed till 1 733 000 fördelat på sju ledamöter och baserat på oförändrat antal ledamöter 
i utskotten (föregående år 1 518 000 kronor fördelat på sex ledamöter). 
 
Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 14 på dagordningen) 
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade 
revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas om till revisor för tiden intill slutet av nästkommande 
årsstämma. Deloitte AB kommer i så fall att utse Didrik Roos till huvudansvarig revisor. 
Valberedningen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd 
räkning.  
 
Beslut om valberedning (punkt 19 på dagordningen) 
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande 
kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear 
Sweden AB per den 31 augusti 2019 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte 
styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att ny 
valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de 
fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter 
(styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om 
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någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den 
aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot 
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är 
nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om 
denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare 
som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av 
valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex 
månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att 
valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i 
valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan också 
valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är 
nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag 
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och 
övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens 
sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt 
val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms 
nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. 
 
Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse 
Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 2 oktober 2018, har haft de uppgifter 
som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2018. Valberedningen har sammanträtt 
tre gånger, och har haft kontakter också mellan sammanträdena. Valberedningens sammanträden 
och diskussioner har utifrån mångfaldspolicyn i punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning 
fokuserat på att inventera och diskutera möjliga styrelsekandidater med utgångspunkt i Björn 
Borg-koncernens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har 
diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens inom 
samtliga områden som är relevanta för Björn Borgs verksamhet. Valberedningen har särskilt 
beaktat behovet av en jämn könsfördelning inom styrelsen. Som underlag för sitt arbete har 
valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt egna intervjuer 
med styrelseledamöter. Valberedningen har funnit att styrelsen fungerar väl. Valberedningen har 
vidare funnit ett behov av att komplettera befintlig styrelse med ytterligare kompetens inom 
varumärkesstrategi och varumärkespositionering. Mot bakgrund av detta har valberedningen 
föreslagit att Anette Klintfält ska väljas till ny styrelseledamot i styrelsen.  
 
Anette är en Creative Director och designkonsult. Hon driver egen verksamhet inom 
modeindustrin och har en gedigen erfarenhet av varumärkesutveckling och sortimentsstrategiska 
frågor utifrån ett designperspektiv. Anette har erfarenhet och kunskap inom arkitektur, konst och 
mode. Anette har tidigare haft uppdrag för H&M, Polarn O. Pyret, GANT, Zalando, Björn Borg 
och Gina Tricot. 
 
Mer information om Anette Klintfält samt de till omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig 
på www.bjornborg.com.  
 
  

__________________________ 



 

 

STYRELSEN    
 
Heiner Olbrich  
 
Styrelseordförande sedan maj 2017. Styrelseledamot 2015-2017. 
 
Född: 1965 
Utbildning: Civilekonomexamen från Universitetet i Montpellier, MBA, ’Diplom Kaufmann’, från 
Universitetet i Hamburg, doktorsexamen i nationalekonomi från Universitetet i St. Gallen, Schweiz. 
Övriga uppdrag: Medlem i Advisory Board för SPORT 2000 International GmbH, Warsteiner Brauerei 
Haus Cramer KG, Yourstyle/Dee GmbH, och WHU, Zentrum für Marktorientierte 
Unternehmensführung.        
Tidigare uppdrag: Chief Marketing and Sales Officier, Miele, Senior VP President Global Sales, 
Adidas, VP Sales EMEA, Adidas, partner Roland Berger Strategy Consultants. 
 
Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 28 000 
 
Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 
större aktieägare. 
 
 
Göran Carlson  
Ledamot. Styrelseledamot från 2018. 
 
Född: 1957 
Utbildning: MBA från HEC i Paris (Haute études commercial), ekonomi Göteborgs Universitet. 
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Actic Group AB, vice styrelseordförande Svenskt Tenn,. 
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot Haldex AB och Budbee AB, VD och ägare i Departments & Stores, 
grundare och vice ordförande i apotekskedjan Medstop samt ordförande i det noterade bolaget Haldex 
AB. 
 
Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 73 500 
 
Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 
större aktieägare. 
 
 
Alessandra Cama  
Ledamot. Styrelsemedlem sedan 2018. 
 
Född: 1967 
Utbildning: L.U.I.S.S. (Libera Università degli Studi Sociali), Rome. LICEO SCIENTIFICO 
"Leonardo da Vinci", Reggio Calabria. 
Övriga uppdrag: CEO, Zertus och ZRT Fr. Meyers Sohn Holding  
Tidigare uppdrag: Managing Director Marketing & Sales, Warsteiner Brauerei, medlem i Managing 
Board GfK, partner Roland Berger Strategy Consultants. 
 
Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 20 000 
 
Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 
större aktieägare. 
 
 
 



 

 

 
Christel Kinning  
Ledamot. Styrelsemedlem sedan 2016. 
 
Född: 1962 
Utbildning: Studier vid Göteborgs Handelshögskola, företagsekonomi och marknadsföring. 
Övriga uppdrag: Egen konsultverksamhet inom Soldränkta Tomater AB, styrelseordförande i 
Lagerhaus, styrelseledamot i Zound Industries International AB, Reima, Stadium, Venue Retail Group 
och Vasakronan. 
Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i bl.a HOPE, Mio, MQ, Hemtex, SATS, Melon Fashion Group, 
VD och koncernchef RNB Retail and Brands AB och VD Polarn o Pyret AB. 
 
Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 0. 
 
Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 
större aktieägare. 
 
 
Anette Klintfält  
Ledamot. Styrelsemedlem sedan 2019. 
 
Född: 1963 
Utbildning: Arkitektur vid KTH i Stockholm 
Övriga uppdrag: Egen konsultverksamhet, Anette Klintfält Design AB, med fokus på Design, Creative 
Direction och Strategisk sortimentsutveckling inom Modebranchen med kunder som GINA TRIKÅ, och 
MATTER OF TIME. 
Tidigare uppdrag: Designuppdrag för GANT, ZALANDO, Klättermusen, H&M New Business, 
Åhlens, BRIO, SAS. Designansvarig för Polarn O. Pyret, Creative Manager 
för DOCKERS LEVI’S, Designer Esprit de Corp, Designer H&M Rocky. Styrelseledamot NK Nära 
Kroppen. 
 
Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 0.  
 
Oberoende av bolaget/större aktieägare: Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare. 
 
 
Fredrik Lövstedt  
Styrelseledamot sedan maj 2017. Styrelseordförande 2005-2017. Styrelsemedlem sedan 2004. 
 
Född: 1956.  
Utbildning: Civilingenjör KTH, MBA INSEAD.  
Övriga uppdrag: Grundare AlertSec Inc., VD och huvudägare i Durator AB  
Tidigare uppdrag: vVD Protect Data AB (1996–2001). Egen företagare sedan 1984.  

 
Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 1 050 040.   
 
Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 
större aktieägare.    
 
 
 
 



 

 

Mats H Nilsson  
Ledamot. Styrelsemedlem sedan 1998. 
 
Född: 1955 
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Credelity Capital AB. 
Tidigare uppdrag: Tidigare Executive Director Swiss Bank Corporation, London samt Director SG 
Warburg & Co Ltd, London. 
 
Innehav i bolaget: Aktier i Björn Borg: 1 638 440. 
 
Oberoende av bolaget/större aktieägare: Oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 
större aktieägare. 
 



 

 

 

STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL BESLUT OM UPPDELNING AV 
AKTIER (AKTIESPLIT) OCH AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE, INNEFAT-
TANDE (A) UPPDELNING AV AKTIER (AKTIESPLIT) 2:1, (B) MINSKNING AV AKTIE-
KAPITALET GENOM INLÖSEN AV AKTIER, SAMT (C) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET 
GENOM FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER (PUNKT 15 PÅ DAG-
ORDNINGEN) 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande genom vilket en 
utskiftning till aktieägarna om sammanlagt 2,00 kronor per befintlig aktie sker enligt punkterna 15(a) - 
15(c) nedan. Årsstämmans beslut enligt punkterna 15(a) - 15(c) ska fattas tillsammans som ett beslut.  
 
(a) Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en 
uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varvid en (1) befintlig aktie i bolaget delas i två (2) 
aktier, av vilka en är en s.k. inlösenaktie. Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa 
avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 24 maj 
2019. Baserat på sålunda beräknad avstämningsdag för uppdelning av aktie kommer sista dagen för 
handel med Björn Borg-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktier att infalla den 22 maj 2019 och 
första dagen för handel med Björn Borg-aktien exklusive rätt till inlösenaktier att infalla den 23 maj 
2019. 
 
(b) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier: Styrelsen föreslår att årsstämman 
beslutar att aktiekapitalet ska minskas för återbetalning till aktieägarna med 3 929 435 kronor genom 
indragning av 25 148 384 aktier. De aktier som sålunda dras in ska utgöras av de aktier som efter 
genomförd aktiesplit enligt ovan benämns inlösenaktier. Betalning för varje inlösenaktie ska utgå med 
2,00 kronor (varav cirka 1,84 kronor överstiger aktiens kvotvärde). Den totala inlösenlikviden uppgår 
därmed till  50 296 768 kronor. Styrelsen föreslår att handel i inlösenaktierna ska ske under tiden från 
och med den 28 maj 2019 till och med den 12 juni 2019, baserat på enligt ovan beräknad 
avstämningsdag för uppdelning av aktie. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska bemyndigas att 
fastställa avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikviden, vilken vid tidpunkten för kallelsen 
beräknas bli den 14 juni 2019. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear 
Sweden AB den 19 juni 2019. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av 
aktiekapitalet att uppgå till 3 929 435 kronor, fördelat på 25 148 384 aktier, envar med ett kvotvärde 
om 0,15625 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte 
att påverkas.  
 
(c) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier: För att 
åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller domstol, 
föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till 
dess ursprungliga nivå, 7 858 870 kronor, genom att öka bolagets aktiekapital med 3 929 435 kronor 
genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i 
samband med ökningen av aktiekapitalet. Aktiens kvotvärde kommer efter fondemissionen att uppgå 
till dess ursprungliga nivå, 0,3125 kronor. 
 
Bemyndigande 
Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkterna 
(a)-(c) som kan visa sig nödvändiga för registrering vid Bolagsverket. 



2 

 

 
 
Övrigt 
Styrelsens motiverade yttrande i samband med att styrelsen lämnar förslag om minskning av 
aktiekapitalet samt revisors yttrande över detta enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) har 
tagits fram och kommer att tillhandahållas på samma sätt som övriga stämmohandlingar, vilket även 
gäller styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 20 kap. 
14 § aktiebolagslagen. Inför bolagsstämman kommer en informationsbroschyr att finnas tillgänglig 
som beskriver inlösenförfarandet. 
 

_____________________ 
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INLÖSEN AV AKTIER
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INNEHÅLL
1 Bakgrund och motiv

2 Beskrivning av inlösenförfarandet

4 Villkor och anvisningar

5 Finansiella effekter för Björn Borg

6 Skattefrågor i Sverige

8 Frågor och svar

DEFINITIONER
Med “Björn Borg” eller “Bolaget” avses Björn Borg AB (publ) 
eller den koncern i vilken Björn Borg AB (publ) är moderbolag, 
beroende på sammanhanget. Med “Koncernen” avses den 
koncern i vilken Björn Borg AB (publ) är moderbolag. Med “Nasdaq 
Stockholm” avses Nasdaq Stockholm AB (Stockholmsbörsen). 
Med “Euroclear”avses Euroclear Sweden AB.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma                      14 maj 2019
Delårsrapport januari–mars 2019                    14 maj 2019
Delårsrapport januari–juni 2019              16 augusti 2019
Delårsrapport januari–september 2019           15 november 2019

Denna informationsbroschyr ger information om styrelsens förslag om kapitalutskiftning till Björn Borgs aktieägare genom ett automatiskt 
inlösenförfarande. Syftet med informationsbroschyren är att ge aktieägarna i Björn Borg information inför årsstämman den 14 maj 2019. Dokumentet 
utgör inte ett prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller något annat regelverk. Dokumentet riktar sig inte till personer 
vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs 
enligt svensk rätt. Dokumentet får inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till 
länder där sådan distribution strider mot gällande regler. Det åligger envar att iaktta sådana restriktioner som följer av utländsk rätt. Erik Penser Bank, 
som har biträtt Bolaget i samband med framtagandet av denna informationsbroschyr, har granskat den lämnade informationen men påtar sig inte något 
ansvar för den lämnade informationens riktighet eller fullständighet och friskriver sig från allt ansvar för beslut som fattas på grundval av dokumentet. 
Tvist med anledning av detta dokument skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

VILLKOR I SAMMANDRAG
• Efter beslut på årsstämman den 14 maj 2019 delas varje ak-

tie i Björn Borg upp i två aktier (s k aktiesplit 2:1), varav ena 
aktien benämns inlösenaktie.

• Inlösenaktierna löses automatiskt in mot ett belopp om 2,00 
SEK per inlösenaktie.

• Utbetalning av inlösenbeloppet beräknas ske den 19 juni 2019.
• Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen 

åtgärd krävs från aktieägare för att erhålla inlösenbeloppet.
• Avstämningsdag för aktiesplit inklusive rätt till erhållande av 

inlösenaktier är den 24 maj 2019.
• Handel med inlösenaktier sker på Nasdaq Stockholm under 

perioden 28 maj – 12 juni 2019.
• För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skatte-

hänseende att sälja inlösenaktierna under handelsperioden.
• För frågor angående inlösenförfarandet, vänligen kontakta 

Björn Borg AB (publ) på telefon 08-506 33 700 alternativt på 
e-post till info@bjornborg.com.

AKTIEINFORMATION
ISIN-kod för inlösenaktierna:  SE00 1103 6839 
Kortnamn (ticker) för inlösenaktierna:  BORG IL
Ny ISIN-kod för ordinarie aktie (BORG): SE00 1245 5350
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STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB MOTIVERADE YTTRANDE I 
ENLIGHET MED 20 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN 

Styrelsen får härmed, i enlighet med 20 kap. 8 § aktiebolagslagen 
(2005:551), avge följande motiverade yttrande i samband med 
förslaget om minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning 
till aktieägarna. 

Bolagets och Björn Borg-koncernens resultat och ställning 
är överlag bra, vilket framgår av bolagets och koncernens 
bokslutskommuniké för 2018 och av den av styrelsen avgivna 
reviderade årsredovisningen. Det framgår av förslaget till 
minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets 
aktiekapital minskas med 3 929 435 kronor genom indragning 
av 25 148 384 aktier efter genomförd aktiesplit, för återbetalning 
till aktieägarna. Styrelsen föreslår samtidigt att bolagsstämman 
beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga 
belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 3 929 435 
kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom 
överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital 
till bolagets aktiekapital. Efter genomförd fondemission kommer 
bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat. 

Den föreslagna återbetalningen uppgår till 2,00 kronor per aktie, 
vilket motsvarar en sammanlagd inlösenlikvid om 50.296.768 
kronor, vilket utgör 84 procent av vinsten efter skatt för 
räkenskapsåret 2018. Återbetalningen är därmed i linje med 
bolagets finansiella mål och utdelningspolicy.

Efter den föreslagna återbetalningen har bolaget full täckning 
för det bundna egna kapitalet. Det fria egna kapitalet i bolaget 
efter återbetalningen och fondemissionen uppgår till 96.316.232 
kronor. Det sammanlagda egna kapitalet efter återbetalningen 
uppgår till 150.991.652 kronor för bolaget och 231.408.612 
kronor för koncernen. 

Koncernens resultat efter skatt har för 2018 förbättrats jämfört 
med 2017 och uppgår till 59 886 TSEK (37 372). Samtidigt har 
kassaflödet från den löpande verksamheten försämrats jämfört 
med föregående år, framförallt på grund av en högre kapitalbindning 
i lager och kundfordringar. Koncernens kassaflöde från den 
löpande verksamheten för helåret 2018 uppgår till 22 763 TSEK 
(53 179). Under 2017 har bolagets obligationslån återbetalats 
vilket refinansierats genom avyttring av obligationportföljen och 
via bankfinansiering med Danske Bank där bolaget tecknat en 
treårig bekräftad revolverande kredit om 150 MSEK i kombination 
med en checkräkningskredit om 90 MSEK.  

Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens kassaflöde över 
tid är fortsatt gott. Koncernens soliditet och likviditet kommer 
även efter föreslagen återbetalning att vara betryggande i relation 
till den bransch bolaget och koncernen verkar inom, även med 
hänsyn taget till exempelvis planerade investeringar, och bolaget 
och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt. 

Styrelsen har inför sitt förslag till minskning av aktiekapitalet 
med återbetalning till aktieägarna beaktat de risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget är utsatt för (se vidare under 
avsnittet ”Risker, osäkerhetsfaktorer och riskkontroll” i 
Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen). Mot ovanstående 
bakgrund anser styrelsen att den föreslagna minskningen av 
aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna är försvarlig med 
hänsyn till:
1. De krav som verksamhetens (bolagets respektive 

koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken 
av det egna kapitalet, och

2. Bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Stockholm april 2019
Björn Borg AB (publ)

Styrelsen
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STYRELSENS FÖRSLAG I KORTHET
Styrelsen föreslår att årsstämman den 14 maj 2019 beslutar 
om kapitalöverföring till aktieägarna i Björn Borg genom ett 
automatiskt inlösenförfarande. Förslaget innebär att varje aktie 
delas i två aktier (genom så kallad split 2:1), varav en aktie, 
inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande 
av 2,00 SEK. Sammanlagt innebär förslaget en kapitalöverföring 
till aktieägarna om cirka 50,3 MSEK. 

Aktieägare som är registrerade i det av Euroclear förda avstämn-
ingsregistret den 24 maj 2019 kommer att erhålla inlösenaktier. 
Sista dag för handel med Björn Borgs aktier inklusive rätt att 
erhålla inlösenaktier är den 22 maj 2019. 

Efter erhållande av inlösenaktier kan aktieägaren välja mellan 
två alternativ enligt nedan:

Alternativ 1
Erhålla likvid om 2,00 SEK per inlösenaktie. Detta sker 
automatiskt om inte alternativ 2 nedan väljs.

Alternativ 2
Sälja inlösenaktierna på marknaden under perioden 28 maj 
till 12 juni 2019. För utländska ägare kan det vara fördelaktigt 
ur skattehänseende att sälja inlösenaktierna under 
handelsperioden istället för att låta dem bli inlösta.

22 MAJ 2019
Sista dag för handel med Björn Borgs aktier inklusive rätt att 
erhålla inlösenaktier.

23 MAJ 2019
Första dag för handel med Björn Borgs aktier exklusive rätt att 
erhålla inlösenaktier.

24 MAJ 2019
Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenaktier.1

28 MAJ – 12 JUNI 2019
Handel med inlösenaktier på Nasdaq  Stockholm.

19 JUNI 2018
Beräknad utbetalningsdag av likvid för inlösenaktier.

1 Styrelsen har av årsstämman begärt bemyndigande att slutligt besluta om 
tidpunkt för avstämningsdag, varför tidplanen kan komma att ändras om skäl för 
det föreligger.

VIKTIGA DATUM

TIDPLAN

14 maj 22 maj 23 maj 24 maj 28 maj 12 juni 19 juni

Årsstämma

Sista dag för handel 
före split och med 

rätt till inlösenaktier

Första dag för handel 
efter split och utan 
rätt till inlösenaktier

Avstämningsdag 
för split och rätt 
till inlösenaktier

Handel med 
inlösenaktier

Inlösenlikvid 
utbetalas



INLÖSEN AV AKTIER 2019 BJÖRN BORG

SÅ HÄR GÅR DET TILL

3

Efter årsstämman den 14 maj  2019 delas varje aktie i Björn 
Borg upp i två aktier, varav en benämns inlösenaktie.

FÖRE

Inlösenaktierna löses därefter in automatiskt mot en likvid 
om 2,00 SEK per inlösenaktie.

EFTER

100 aktier i 
Björn Borg

100 aktier i 
Björn Borg

100 aktier i 
Björn Borg

100 inlösenaktier i 
Björn Borg

200 SEK i kontanter

ILLUSTRATIVT EXEMPEL
Du är på avstämningsdagen för aktiesplit registrerad som ägare 
till 100 aktier i Björn Borg. Aktiekursen antas i exemplet uppgå 
till 30 SEK per aktie. Dina aktier är då värda:

• 100 Björn Borg-aktier × 30 SEK = 3 000 SEK

När inlösenförfarandet påbörjas kommer varje aktie att delas 
upp i en Björn Borg-aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien 
kommer automatiskt lösas in av Björn Borg mot 2,00 SEK 
kontant. 

Den teoretiska aktiekursen för Björn Borg efter uppdelningen 
beräknas vara cirka 28,00 SEK, det vill säga skillnaden 
mellan aktiekursen före uppdelningen (30 SEK) och värdet av 
inlösenaktien (2,00 SEK). Ditt aktieinnehav ser då ut enligt 
nedan:

• 100 Björn Borg-aktier × 28,00 SEK = 2 800 SEK
• 100 inlösenaktier × 2,00 SEK = 200 SEK

Björn Borg kommer sedan att lösa in dina inlösenaktier 
mot 2,00 SEK kontant per inlösenaktie. Detta sker utan att 
du som aktieägare behöver vidta några åtgärder. Efter att 
inlösenförfarandet är genomfört kommer ditt innehav se ut enligt 
nedan:

• 100 Björn Borg-aktier × 28,00 SEK = 2 800 SEK
• Kontant betalning för 100 inlösenaktier × 2,00 SEK = 200 SEK

Du har därmed kvar lika många Björn Borg-aktier som du hade 
före inlösenförfarandet och har erhållit 2,00 SEK kontant för 
varje inlösenaktie.

Inlösenaktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm 
under perioden 28 maj – 12 juni 2019 och du som innehavare 
av inlösenaktier kan då sälja dem. 

Vänligen observera att detta exempel inte beaktar eventuella 
skatteeffekter som uppkommer i samband med inlösen, se 
vidare avsnitten ”Skattefrågor i Sverige” samt ”Frågor och svar”. 
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AKTIESPLIT OCH INLÖSEN
Aktieägare i Björn Borg som på avstämningsdagen den 24 maj 
2019 är registrerade hos Euroclear har rätt till inlösenaktier. 
Varje aktie i Björn Borg delas upp i två aktier, varav en benämns 
inlösenaktie i Euroclear-systemet. Inlösenaktierna berättigar till 
automatisk inlösen mot kontant utbetalning om 2,00 SEK per 
inlösenaktie.

SISTA DAG FÖR HANDEL MED RÄTT TILL INLÖSENAKTIER
Sista dag för handel med Björn Borg-aktien före aktiesplit och 
inklusive rätt att erhålla inlösenaktier är den 22 maj 2019. 
Från och med den 23 maj 2019 handlas Björn Borg-aktien efter 
aktiesplit och utan rätt till erhållande av inlösenaktier.

AVSTÄMNINGSDAG
Avstämningsdag hos Euroclear för split av Björn Borg-aktien 
och rätt till inlösenaktier är den 24 maj 2019. Därefter bokas 
inlösenaktierna in på respektive aktieägares VP-konto. Till 
aktieägarna skickas en VP-avi som redovisar antalet erhållna 
inlösenaktier. 

REDOVISNING AV INLÖSENLIKVID
I samband med att inlösenlikviden betalas ut kommer de 
registrerade inlösenaktierna att bokas bort från aktieägarens 
VP-konto. Ingen separat VP-avi kommer att skickas ut avseende 
utbokningen av inlösenaktierna.
 
Utbetalning av inlösenlikviden om 2,00 SEK i kontant ersättning 
för varje inlösenaktie beräknas ske den 19 juni 2019. Likviden 
betalas ut via Euroclear till det avkastningskonto som är 
anslutet till VP-kontot. En VP-avi skickas ut till aktieägarna som 
bekräftelse på utbetalningen. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 
Aktieägare i Björn Borg vars innehav är registrerat i förvaltares 
namn, till exempel en bank eller fondkommissionär, kommer att 
erhålla inlösenaktier i enlighet med information från respektive 
förvaltare.

UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE
Aktieägare som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige 
och som deltar i inlösenförfarandet och därmed får aktier inlösta, 
är normalt skyldiga att erlägga svensk kupongskatt på den 
ersättning som erhålls vid inlösen, se avsnittet ”Skattefrågor 
i Sverige”. Kupongskatt kommer därför att tas ut av sådana 
aktieägare i samband med att inlösenlikviden betalas ut. 
Kupongskatt bör dock inte utgå på försäljningslikvid som erhålls 
om inlösenaktierna säljs i marknaden under handelsperioden.

HANDEL MED INLÖSENAKTIER
Handel med inlösenaktier kommer att ske på Nasdaq Stockholm 
under perioden 28 maj – 12 juni 2019, med kortnamnet 
BORG IL och ISIN-kod SE00 1103 6839. Banker och andra 
värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd kan bistå med 
att förmedla köp och försäljning av inlösenaktier.

BYTE AV ISIN-KOD FÖR ORDINARIE AKTIE
I samband med inlösenförfarandet kommer den ordinarie Björn 
Borg-aktien att byta ISIN-kod till SE00 1245 5350. Den nya 
ISIN-koden gäller från och med den 23 maj 2019. 
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För att åskådliggöra hur inlösenförfarandet skulle påver-
ka såväl  Koncernens som moderbolagets räkenskaper 
per den 31 december 2018, redovisas nedan vissa balan-
sräkningsposter och nyckeltal proforma. Redovisningen 
är upprättad som om inlösen hade genomförts per den 
31 december 2018 genom att inlösenlikviden i sin hel-

FINANSIELLA EFFEKTER AV INLÖSEN FÖR KONCERNEN, PROFORMA
NYCKELTAL PER DEN 31 DECEMBER 2018 FÖRE INLÖSEN JUSTERING FÖR INLÖSEN PROFORMA EFTER INLÖSEN

Eget kapital, MSEK 281,7 -50,3 231,4

Soliditet1 47,7% -4,9% 42,8%

Räntabilitet på totalt kapital2 13,7% 0,6% 14,4%

Räntabilitet på eget kapital3 21,5% 2,1% 23,6%

Räntabilitet på sysselsatt kapital4 17,9% 1,1% 19,1%

1 Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut.
2 Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital.
3 Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
4 Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN, PROFORMA (BELOPP I MSEK)
EGET KAPITAL PER DEN 31 DECEMBER 2018 FÖRE INLÖSEN SPLIT 2:1 INLÖSEN AV AKTIER FONDEMISSION PROFORMA EFTER INLÖSEN

Aktiekapital 7,9 -3,9 3,9 7,9

Övrigt tillskjutet kapital 182,1 0,0 0,0 182,1

Reserver -7,5 0,0 0,0 -7,5

Balanserade vinstmedel
inklusive årets resultat5 99,2 -46,4 -3,9 48,9

Summa eget kapital 281,7 0,0 -50,3 0,0 231,4

Kvotvärde6, SEK 0,31 0,16 0,16 0,31 0,31

Antal aktier6, miljoner 25,1 50,3 25,1 25,1 25,1

5 Inklusive innehav utan bestämmande inflytande.
6 Avser kvotvärde respektive totalt antal aktier efter genomförd åtgärd.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I MODERBOLAGET, PROFORMA (BELOPP I MSEK)
EGET KAPITAL PER DEN 31 DECEMBER 2018 FÖRE INLÖSEN SPLIT 2:1 INLÖSEN AV AKTIER FONDEMISSION PROFORMA EFTER INLÖSEN

Aktiekapital 7,9 -3,9 3,9 7,9

Reservfond 46,8 46,8

Summa bundet eget kapital 54,7 0,0 -3,9 3,9 54,7

Balanserade vinstmedel
inklusive årets resultat

146,6 -46,4 -3,9 96,3

Summa fritt eget kapital 146,6 0,0 -46,4 -3,9 96,3

Summa eget kapital 201,3 0,0 -50,3 0,0 151,0

Kvotvärde7, SEK 0,31 0,16 0,16 0,31 0,31

Antal aktier7, miljoner 25,1 50,3 25,1 25,1 25,1

7 Avser kvotvärde respektive totalt antal aktier efter genomförd åtgärd.

het finansierats genom en minskning av Bolagets likvida 
medel. Utskiftningen av kapital från Björn Borg genom 
inlösenförfarandet kommer att ha marginell effekt på 
Koncernens finansnetto och på periodens resultat, varför 
denna effekt har utelämnats i redogörelsen nedan.
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Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skattekonsekvenser som kan 
uppkomma som en följd av förslaget om aktiesplit och inlösen för aktieägare i Björn 
Borg. Varje aktieägare bör rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som 
kan uppkomma med anledning av förslaget om aktiesplit och inlösen, till exempel 
beskattningen i andra länder och tillämpligheten av skatteavtal eller andra speciella 
regler.

Denna sammanfattning är baserad på gällande 
lagstiftning och känd praxis vid utgivandet av denna 
informationsbroschyr och är endast avsedd som generell 
information till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga 
i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen 
är inte avsedd att uttömmande behandla alla 
skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. 
Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som 
gäller för kvalificerade aktieinnehav i fåmansföretag 
eller aktier som ägs av handelsbolag eller utgör 
lagertillgångar i näringsverksamhet. Vidare behandlas 
inte de bestämmelser som gäller för schablonbeskattade 
tillgångar så som till exempel tillgångar på ett 
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring. 
Särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna nedan 
kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, 
till exempel investmentföretag och investeringsfonder 
samt stiftelser och ideella föreningar.

AKTIESPLIT OCH ERHÅLLANDE AV INLÖSENAKTIER
Aktiesplit och erhållande av inlösenaktier utlöser ingen 
beskattning. Däremot utlöser inlösen eller annan avyttring av 
inlösenaktier kapitalvinstbeskattning, se nedan under ”Inlösen 
och försäljning av inlösenaktier”.

INLÖSEN OCH FÖRSÄLJNING AV INLÖSENAKTIER
Fysiska personer
Fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital för hela 
den kapitalvinst som uppstår i samband med försäljning eller 
inlösen av marknadsnoterade aktier. Skatt tas normalt ut med 
30 procent av kapitalvinsten.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av aktier beräk-
nas som skillnaden mellan ersättningen (försäljningslikviden 
alternativt inlösenlikviden) efter avdrag för eventuella utgifter för 
avyttringen, och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp 
avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med 
utgifter för förbättring. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den 
s.k. genomsnittsmetoden. Det innebär att det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrätter av samma slag 
och sort ska användas. Beloppet ska beräknas med hänsyn 
till inträffade förändringar i innehavet. Som ett alternativ 
till genomsnittsmetoden kan schablonmetoden användas 
för marknadsnoterade aktier och vissa andra delägarrätter. 

Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 
20 procent av den, vid försäljningen eller inlösen, mottagna 
ersättningen efter avdrag för avyttringsutgifter. I Björn Borgs 
fall kommer inlösenaktierna att marknadsnoteras på Nasdaq 
Stockholm under handelsperioden 28 maj – 12 juni 2019.
 
Björn Borg avser att hos Skatteverket ansöka om allmänna råd 
och meddelanden om hur stor del av anskaffningsutgiften för 
de ursprungliga aktierna i Björn Borg som bör anses belöpa på 
de kvarvarande aktierna respektive inlösenaktierna, se under 
“Anskaffningsutgift för inlösenaktier - exempel“.

Som huvudregel är 70 procent av en kapitalförlust avdragsgill 
mot all skattepliktig inkomst av kapital. Kapitalförluster 
på andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter än 
marknadsnoterade andelar i investeringsfonder som innehåller 
endast svenska fordringsrätter får dock dras av i sin helhet 
mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar och på 
onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska 
personer. För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska 
aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till 
kvittning begränsad till fem sjättedelar. 

Om kapitalförluster är hänförliga till både marknadsnoterade 
delägarrätter och onoterade andelar ska förluster som 
uppstått på marknadsnoterade delägarrätter dras av före 
förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust 
på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar 
i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer inte 
kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga 
kapitalinkomster med 70 procent respektive med fem 
sjättedelar av 70 procent.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
skattereduktion från skatten på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Sådan skattereduktion medges med 30 procent 
av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 
med 21 procent av det återstående underskottet. Underskott 
kan inte sparas till senare beskattningsår. 

Juridiska personer
För aktiebolag och ekonomiska föreningar är kapitalvinster 
på näringsbetingade andelar normalt sett skattefria och 
kapitalförluster på sådana andelar normalt sett icke 
avdragsgilla. Onoterade aktier som är kapitaltillgångar betraktas 
som näringsbetingade. Noterade aktier som är kapitaltillgångar 
anses som näringsbetingade om innehavet motsvarar 10 procent 
eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget, eller om 
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innehavet av andelarna är betingade av rörelsen. För noterade 
aktier gäller dessutom ett krav på viss innehavstid. 

För aktiebolag och andra juridiska personer beskattas 
kapitalvinster på aktier, som ska tas upp till beskattning, 
i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats 
om 22 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive 
kapitalförlust, se avsnittet ”Inlösen och försäljning av 
inlösenaktier”, ”Fysiska personer” på föregående sida.

Avdragsgilla kapitalförluster på aktier kan endast dras av 
mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana 
kapitalförluster kan dock, om vissa villkor är uppfyllda, även 
kvittas mot kapitalvinster inom samma koncern på aktier och 
andra delägarrätter, under förutsättning att koncernbidragsrätt 
föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster på aktier och 
andra delägarrätter som inte har kunnat utnyttjas ett visst 
beskattningsår får sparas och dras av mot kapitalvinster på 
sådana tillgångar under efterföljande beskattningsår utan 
begränsning i tiden. 

ANSKAFFNINGSUTGIFT FÖR INLÖSENAKTIER
Exempel
Anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna delas normalt 
upp på inlösenaktier och kvarvarande aktier med utgångspunkt 
i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna. 
Fördelningen fastställs av Skatteverket genom allmänna råd 
och meddelanden. Information om Skatteverkets allmänna råd 
och meddelanden förväntas finnas tillgänglig på Skatteverkets 
hemsida, www.skatteverket.se, och på Björn Borgs hemsida, 
www.bjornborg.com, under sommaren 2019. 
Principerna kan beskrivas genom exemplet nedan.

Har inlösenaktierna även förvärvats på annat sätt än genom 
aktiespliten beräknas omkostnadsbeloppet för samtliga 
inlösenaktier enligt genomsnittsmetoden, varvid faktisk 
anskaffningsutgift ska läggas till grund för beräkningen när 
det gäller de aktier som inte erhållits genom aktiespliten. 
Inlösenaktier och kvarvarande aktier anses inte vara av samma 
slag och sort vid tillämpningen av genomsnittsmetoden. 

Schablonmetoden får användas vid beräkning av omkostnads-
beloppet på marknadsnoterade aktier. Schablonmetoden är i 
exemplet mer fördelaktig om det allokerade omkostnadsbeloppet 
är lägre än 0,40 SEK, förutsatt att inlösenlikviden är 2,00 SEK. 

UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE
Kupongskatt
För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i 
Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige betraktas återbetalning vid minskning av aktiekapitalet 
genom inlösen som utdelning, vilket normalt medför att svensk 
kupongskatt tas ut på inlösenlikviden. Kupongskatten är 
30 procent och utgår på hela den ersättning som erhålls vid 
inlösen. Kupongskatten är ofta reducerad genom skatteavtal 
som Sverige har med andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. 

Avdraget för kupongskatt verkställs normalt av Euroclear 
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. 
Kupongskattskyldigheten uppstår när ersättning för 
inlösenaktierna blivit tillgänglig för lyftning. Det bör dock 
observeras att kupongskatt inte bör påföras vid avyttring av 
inlösenaktier före inlösentidpunkten.

I samband med inlösen har aktieägare rätt att av Skatteverket 
få restitution av den kupongskatt som belöper på ett underlag 
motsvarande antingen anskaffningskostnaden för inlösenaktien 
eller, förutsatt att aktien är noterad, 20 procent av den ersättning 
som erhållits vid inlösen. Anskaffningskostnaden bör beräknas 
enligt de principer som anges i avsnittet ”Anskaffningsutgift för 
inlösenaktier – exempel”. Ansökan om återbetalning ska göras 
skriftligen till Skatteverket senast vid utgången av det femte 
kalenderåret efter inlösentillfället. 

För aktieägare som är juridiska personer med hemvist inom EU 
utgår normalt inte svensk kupongskatt om aktieägaren innehar 
10 procent eller mer av andelskapitalet i det inlösande Bolaget 
och uppfyller vissa ytterligare villkor. Vidare är normalt sett inte 
ett utländskt fondföretag skattskyldig för kupongskatt i Sverige.

Inkomstskatt
Fysisk person som är begränsat skattskyldig i Sverige beskattas 
normalt inte i Sverige vid försäljning av aktier. Enligt en särskild 
regel kan dock en fysisk person som är bosatt utanför Sverige 
ändå under vissa omständigheter bli beskattad i Sverige 
vid försäljning av aktier, om personen under det kalenderår 
då försäljningen sker eller vid något tillfälle under de tio 
närmast föregående kalenderåren varit bosatt i Sverige eller 
stadigvarande vistats i landet. Tillämpligheten av denna regel 
kan dock i viss mån vara begränsad genom de skatteavtal som 
Sverige har med andra länder. 

Utländska juridiska personer är normalt inte skattskyldiga i 
Sverige för kapitalvinst på svenska aktier annat än om vinsten 
är hänförlig till ett fast driftställe i Sverige.

Observera att beloppen i exemplet är antagna.

En aktieägare har 100 Björn Borg-aktier med en genomsnittlig 
anskaffningsutgift om 30 SEK per aktie omedelbart före 
aktiesplit. I samband med aktiespliten erhåller aktieägaren 100 
inlösenaktier.

Antag att den lägsta betalkursen sista dagen för handel med 
Björn Borgs aktier före split och avskiljande av inlösenaktier är 
32 SEK, att inlösenaktierna marknadsnoteras och att den lägsta 
betalkursen första dagen för handel med inlösenaktierna är 
2,00 SEK.

Antag vidare att Skatteverket i sina kommande allmänna råd 
och meddelanden mot den bakgrunden fastställer att 6,3 
procent (inlösenaktien à 2,00 SEK dividerat med 32 SEK) av 
anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie i Björn Borg ska 
hänföras till inlösenaktierna och att resterande 93,7 procent ska 
hänföras till den kvarvarande aktien.

Anskaffningsutgiften per inlösenaktie blir då 1,89 SEK (6,3 
procent av 30 SEK). Den kvarvarande aktien får därefter en 
anskaffningsutgift om 28,11 SEK (93,7 procent av 30 SEK).

Avyttras inlösenaktierna (genom försäljning eller inlösen) 
för 2,00 SEK per inlösenaktie uppkommer således en total 
kapitalvinst om (2,00 SEK × 100) – (1,89 SEK × 100) = 11,0 SEK.
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VARFÖR FÖRESLÅR BJÖRN BORG 
AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER?
Bolagets och Björn Borg-koncernens resultat och finansiella 
ställning är överlag bra och utdelningen är i linje med Bolagets 
finansiella mål och utdelningspolicy för perioden 2015-2019.

Förutom att inlösenförfarandet är ett effektivt sätt att föra 
över kapital till aktieägarna kan det vara förmånligt ur 
skattehänseende för vissa aktieägare.

VARFÖR INVESTERAR INTE BJÖRN BORG 
PENGARNA I VERKSAMHETEN ISTÄLLET?
Styrelsen bedömer att Bolagets likviditet är och kommer 
att fortsätta vara god och att utveckling av verksamheten 
kan ske med befintlig likviditet även efter det föreslagna 
inlösenförfarandet.

VAD INNEBÄR AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER?
Automatisk inlösen innebär att de aktier som efter genomförd 
aktiesplit benämns inlösenaktier i Euroclear-systemet löses in 
per automatik till en förutbestämd kontant ersättning, utan att 
aktieägarna behöver vidta några åtgärder. Det är ett enkelt och 
effektivt sätt att överföra medel till aktieägarna.

BEHÖVER JAG SOM AKTIEÄGARE GÖRA NÅGONTING?
Förutsatt att årsstämman den 14 maj 2019 fattar beslut 
enligt styrelsens förslag, behöver du som aktieägare inte göra 
någonting. Björn Borg kommer automatiskt att lösa in dina 
inlösenaktier mot en kontant ersättning om 2,00 SEK per 
inlösenaktie, vilket innebär att du kommer att erhålla totalt 
2,00 SEK per ursprunglig aktie i Björn Borg.

VILKEN DAG ÄR AVSTÄMNINGSDAG?
Avstämningsdagen för aktiesplit och rätt att erhålla inlösenaktier 
är den 24 maj 2019.

VILKEN ÄR DEN SISTA DAGEN FÖR ATT KÖPA AKTIER 
I BJÖRN BORG OCH ERHÅLLA INLÖSENAKTIER?
Sista dag för handel med Björn Borgs aktie inklusive rätt att 
erhålla inlösenaktier är den 22 maj 2019.

VAD HAR JAG SOM AKTIEÄGARE FÖR VALMÖJLIGHETER?
Efter beslut på årsstämman den 14 maj 2019 kan du avvakta 
inlösenförfarandet utan att behöva göra någonting. De 
inlösenaktier du har fått kommer per automatik att lösas in 
mot 2,00 SEK i kontant ersättning per inlösenaktie. Alternativt 
kan du sälja dina inlösenaktier innan inlösenförfarandet har 
slutförts. Handel med inlösenaktier kommer att ske under 
perioden 28 maj – 12 juni 2019.
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NÄR BETALAS INLÖSENLIKVIDEN UT TILL 
INNEHAVARE AV INLÖSENAKTIER?
Utbetalning av likvid för de inlösta aktierna beräknas ske den 
19 juni 2019.

HUR MÅNGA AKTIER KOMMER JAG ATT HA?
Du kommer att ha samma antal aktier i Björn Borg efter att 
inlösenförfarandet genomförts, givet att du inte har köpt 
eller sålt några aktier. De inlösenaktier som skapas genom 
aktiespliten kommer samtliga att bli föremål för automatisk 
inlösen.

HUR OCH NÄR KOMMER BJÖRN BORGS 
AKTIEKURS ATT PÅVERKAS?
Det går inte att i detalj förutspå hur aktiekursen kommer att 
påverkas av aktiespliten och inlösenförfarandet. Teoretiskt 
kan kursen på Björn Borg-aktien komma att sjunka med det 
totala inlösenbeloppet, det vill säga med 2,00 SEK. Denna 
kursförändring bör inträffa handelsdagen före avstämningsdagen 
för aktiespliten.

VARFÖR ÄR INLÖSENFÖRFARANDET AUTOMATISKT?
Ett automatiskt inlösenförfarande är relativt enkelt och 
kostnadseffektivt eftersom det sker automatiskt och inte kräver 
några åtgärder från aktieägarna. 

VAD FÅR INLÖSENFÖRFARANDET 
FÖR SKATTEEFFEKTER?
Skatteeffekterna för dig som aktieägare beror på din specifika 
situation. Under avsnittet ”Skattefrågor i Sverige” beskrivs 
översiktligt skatteeffekterna för svenska och utländska aktie-
ägare. I det fall du har behov av ytterligare information om 
skatteeffekterna för just dig bör du anlita en skatterådgivare.

Svenska aktieägare
När varje aktie i Björn Borg delas upp i två aktier, varav en 
är inlösenaktie, kommer en del av den ursprungliga aktiens 
anskaffningsutgift att fördelas på den kvarvarande Björn 
Borg-aktien och en del på inlösenaktien. Inlösenaktierna 
anses avyttrade i samband med inlösen och utbetalning av 
inlösenbeloppet. I det fall kapitalvinst uppkommer betalas 
skatt på kapitalvinsten, det vill säga den del av inlösenbeloppet 
(2,00 SEK per inlösenaktie) som överstiger anskaffningsutgiften 
för inlösenaktien (se vidare ett exempel i avsnittet ”Skattefrågor 
i Sverige”). I praktiken innebär detta uppskjuten skatt på den 
del som utgör inlösenaktiens beräknade anskaffningsvärde 
fram tills dess den ursprungliga aktien avyttras.

Utländska aktieägare
Du som inte är skattemässigt hemmahörande i Sverige får 
normalt betala kupongskatt i Sverige på utbetalat belopp vid 
inlösen av aktier. Detta gäller oavsett om du fått inlösenaktier 
i samband med aktiespliten eller om du köpt inlösenaktier. 
Skattesatsen är normalt 30 procent, men är med stöd av 
skatteavtal mellan Sverige och andra länder ofta reducerad. I 
samband med inlösen har aktieägare rätt att av Skatteverket 
få återbetalning av den kupongskatt som belöper på ett 
underlag motsvarande antingen anskaffningskostnaden för 
inlösenaktierna eller, förutsatt att aktien är noterad, 20 procent 
av den ersättning som erhållits vid inlösen. Om inlösenaktierna 
säljs bör dock ingen svensk kupongskatt utgå.

HUR STOR BLIR KUPONGSKATTEN?
Storleken på kupongskatten för utländska aktieägare kan variera 
beroende på i vilket land aktieägaren har sin skattemässiga 
hemvist. För ytterligare information om kupongskatt hänvisas 
till Skatteverket, se vidare på www.skatteverket.se.
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STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB REDOGÖRELSE ENLIGT 20 KAP. 13 § 
AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551)  
 
Styrelsen i Björn Borg AB (publ), får härmed, i enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket 
aktiebolagslagen (2005:551), avge följande redogörelse i samband med styrelsens förslag om 
minskning av bolagets aktiekapital. 
 
Det framgår av förslaget om minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital 
minskas med 3 929 435 kronor genom indragning av 25 148 384 aktier efter genomförd aktiesplit, för 
återbetalning till aktieägarna. Den föreslagna återbetalningen uppgår till 2,00 kronor per aktie, vilket 
motsvarar ett sammanlagt belopp om 50 296 768 kronor.  
 
Styrelsens förslag innebär en minskning av Björn Borgs aktiekapital med 3 929 435 kronor, från 
7 858 870 kronor till 3 929 435 kronor. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna 
bundna kapital inte att påverkas.  
 
För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från Bolagsverket eller 
allmän domstol, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att återställa bolagets aktiekapital till 
dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets aktiekapital med 3 929 435 kronor genom 
fondemission utan utgivande av nya aktier genom överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria 
egna kapital till bolagets aktiekapital. 
 
Sammantaget innebär styrelsens förslag enligt ovan att utdelningsbara medel i Björn Borg minskar 
med 50 296 768 kronor till 96 316 232 enligt Björn Borgs balansräkning per den 31 december 2018. 
Efter genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara 
oförändrat. 

_______________ 
 

 
Stockholm april 2019 
Björn Borg AB (publ) 

 
Styrelsen 

 
 
 

 

 



 

 

 

STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB MOTIVERADE YTTRANDE I ENLIGHET MED     
20 KAP. 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN  
 
Styrelsen får härmed, i enlighet med 20 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551), avge följande 
motiverade yttrande i samband med förslaget om minskning av bolagets aktiekapital för återbetalning 
till aktieägarna.  
 
Bolagets och Björn Borg-koncernens resultat och ställning är överlag bra, vilket framgår av bolagets 
och koncernens bokslutskommuniké för 2018 och av den av styrelsen avgivna reviderade 
årsredovisningen. Det framgår av förslaget till minskning av aktiekapitalet att styrelsen föreslår att 
bolagets aktiekapital minskas med 3 929 435 kronor genom indragning av 25 148 384 aktier efter 
genomförd aktiesplit, för återbetalning till aktieägarna. Styrelsen föreslår samtidigt att bolagsstämman 
beslutar att återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga belopp genom att öka bolagets 
aktiekapital med 3 929 435 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier genom 
överföring av emissionsbeloppet från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Efter 
genomförd fondemission kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat.  
 
Den föreslagna återbetalningen uppgår till 2,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en sammanlagd 
inlösenlikvid om 50.296.768 kronor, vilket utgör 84 procent av vinsten efter skatt för räkenskapsåret 
2018. Återbetalningen är därmed i linje med bolagets finansiella mål och utdelningspolicy. 
 
Efter den föreslagna återbetalningen har bolaget full täckning för det bundna egna kapitalet. Det fria 
egna kapitalet i bolaget efter återbetalningen och fondemissionen uppgår till 96.316.232 kronor. Det 
sammanlagda egna kapitalet efter återbetalningen uppgår till 150.991.652 kronor för bolaget och 
231.408.612 kronor för koncernen.  
 
Koncernens resultat efter skatt har för 2018 förbättrats jämfört med 2017 och uppgår till 59 886 TSEK 
(37 372). Samtidigt har kassaflödet från den löpande verksamheten försämrats jämfört med föregående 
år, framförallt på grund av en högre kapitalbindning i lager och kundfordringar. Koncernens 
kassaflöde från den löpande verksamheten för helåret 2018 uppgår till 22 763 TSEK (53 179). Under 
2017 har bolagets obligationslån återbetalats vilket refinansierats genom avyttring av 
obligationportföljen och via bankfinansiering med Danske Bank där bolaget tecknat en treårig 
bekräftad revolverande kredit om 150 MSEK i kombination med en checkräkningskredit om 90 
MSEK.   
 
Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens kassaflöde över tid är fortsatt gott. Koncernens 
soliditet och likviditet kommer även efter föreslagen återbetalning att vara betryggande i relation till 
den bransch bolaget och koncernen verkar inom, även med hänsyn taget till exempelvis planerade 
investeringar, och bolaget och koncernen antas kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.  
 
Styrelsen har inför sitt förslag till minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 
beaktat de risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget är utsatt för (se vidare under avsnittet ”Risker, 
osäkerhetsfaktorer och riskkontroll” i Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen). Mot ovanstående 
bakgrund anser styrelsen att den föreslagna minskningen av aktiekapitalet med återbetalning till 
aktieägarna är försvarlig med hänsyn till: 

 



 

 

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på 
storleken av det egna kapitalet, och 

2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
 

Stockholm april 2019 
Björn Borg AB (publ) 

 
Styrelsen 
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STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR 
STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGS-
OPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER (PUNKT 16 PÅ DAGORDNINGEN)  
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden 
för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om 
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av 
bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 390 625 kronor (fördelat på 
högst 1 250 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med 
bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 
13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § aktiebolagslagen. 
 
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för 
genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för 
anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv. Grunden för emissionskursen ska vara aktiens 
marknadsvärde.  
 
Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa 
sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket. 
 
 

_____________________________ 
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STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL LÅNGSIKTIGT 
INCITAMENTSPROGRAM (PUNKT 17 PÅ DAGORDNINGEN)  
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till 
företagsledningen bestående av rörlig ersättning baserat på aktiekursen för Björn Borg-aktien (”LTIP 
2022”) enligt följande.  
 
Allmänt om LTIP 2022 
Syftet med LTIP 2022 är att koppla en del av företagsledningens ersättning till den långsiktiga 
värdeökningen för Björn Borg och Björn Borg-aktien, och därigenom sammanlänka de anställdas 
intressen med aktieägarnas. LTIP 2022 kommer även att vara ett viktigt verktyg för att Björn Borg ska 
kunna motivera och behålla företagsledningen, vilket är avgörande för att Björn Borg ska kunna skapa 
långsiktig värdeökning för sina aktieägare.   
 
LTIP 2022 innebär att deltagarna kan bli berättigade till en kontant utbetalning från Björn Borg som är 
beroende av hur aktiekursen på Björn Borg-aktien utvecklas under perioden för LTIP 2022, se vidare 
nedan. LTIP 2022 innefattar inte någon emission av nya aktier.   
 
Deltagare 
Berättigade att delta i LTIP 2022 är samtliga medlemmar i Björn Borgs företagsledning på dagen för 
årsstämman, eller sådan senare dag innan 31 augusti 2019 som styrelsen beslutar om. Styrelsen får 
dock besluta om enskilda undantag från rätten att delta om styrelsen finner det lämpligt. För tillfället 
består Björn Borgs företagsledning av nio personer.  
 
Deltagarnas rättigheter under LTIP 2022 får inte överlåtas.  
 
Villkor för deltagande  
Varje deltagare måste ingå ett avtal med Björn Borg som reglerar de mer detaljerade villkoren för 
LTIP 2022, som sammanfattas nedan. 
 
LTIP 2022 löper från år 2019 till 2022. Vid utgången av LTIP 2022 den 31 december 2022 beräknas 
utfallet av programmet av Björn Borg, och eventuell utbetalning görs under mars 2023 den dag som 
beslutas av Björn Borg.  
 
Utbetalning till deltagare under LTIP 2022 är beroende av aktiekursutvecklingen på Björn Borg-aktien 
vid handeln på Nasdaq Stockholm, och baseras på respektive deltagares fasta årslön för 2019, 
exklusive all rörlig ersättning och andra förmåner. Om en deltagare i LTIP 2022 har påbörjat sin 
anställning under år 2019, ska den deltagarens fasta årslön för 2019 beräknas som om deltagaren har 
varit anställd under hela året.  
 
Tröskelvärden för utbetalning under LTIP 2022 följer av Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Deltagare har rätt till utbetalning under LTIP 2022 enligt ovan under förutsättning att följande villkor 
är uppfyllda.  
 
(a) Deltagaren är anställd av Björn Borg på dagen för utbetalningen och har inte sagt upp sig eller 

blivit uppsagd nämnda dag; och 
 

(b) Aktiekursen har uppnått ett tröskelvärde som framgår av Tabell 1 ovan under hundra (100) 
handelsdagar under något av åren 2020, 2021 eller 2022, utan krav på att dessa dagar är 
sammanhängande. 

 
Aktiekursen för en handelsdag ska bestämmas till den volymviktade genomsnittliga betalkursen för 
Björn Borg-aktien på Nasdaq Stockholm under dagen.  
 
För det fall en väsentlig eller oförutsedd händelse inträffar i Björn Borgs verksamhet, eller om en 
sådan händelse inträffar på marknader där Björn Borg är verksamt, eller om kostnaderna för LTIP 
2022 i övrigt väsentligen överstiger de estimerade kostnaderna och detta enligt styrelsens bedömning 
resulterar i att utbetalning enligt LTIP 2022 vore orimlig, ska styrelsen vara berättigad att göra 
lämpliga förändringar i LTIP 2022. Vidare har styrelsen rätt att efter egen bedömning, i ett eller flera 
fall, besluta om att utbetalning inte ska göras, eller att beloppet för utbetalningen ska sänkas, om 
styrelsen anser att särskilda skäl föreligger.  
 
Kostnader m.m. 
Maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgår som ovan framgått till 160% av företagsledningens 
sammanlagda årslön för 2019. Under antagandet att antalet medlemmar i företagsledningen som deltar 
i LTIP 2022 är nio kan maximal utbetalning under LTIP 2022 uppgå till 28 520 000 kronor, inklusive 
sociala kostnader.   
 
Björn Borg avser inte att vidta några åtgärder för att säkra (hedge) LTIP 2022. 
 
Förberedelse av förslaget  
Beslutsförslaget avseende LTIP 2022 har förberetts och beslutats av styrelsen, efter förberedelser av 
ersättningsutskottet. 
 

___________________________ 

Aktiekurs Utbetalning 
35 kronor 25% av årslönen 
40 kronor 100% av årslönen 
50 kronor 120% av årslönen 
60 kronor 140% av årslönen 
70  kronor 160% av årslönen 



 

 

 

 
STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING 
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  

 
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

Med ledande befattningshavare avses VD och de övriga personerna i koncernledningen.  

Björn Borg ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna 
rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. 
Ersättningsformerna ska motivera koncernledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa en god 
finansiell utveckling för bolaget.  

Ersättning till VD och de övriga personerna i koncernledningen kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, 
aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda 
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och 
befogenheter. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara 
mål, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande, samt vara maximerad i 
förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga den fasta 
lönen.  

Styrelsen ska se till att det vid utformningen av rörlig ersättning till ledande befattningshavare 
övervägs att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan rörlig ersättning av att 
de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget 
möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat 
sig vara uppenbart felaktiga.  

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv 
månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och ge 
ledande befattningshavare rätt att erhålla pension från 65 år.  

Eventuella incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets 
utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och 
ska implementeras på marknadsmässiga villkor.  

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.  

 
__________________________ 

 
 
 

 

 



 
STYRELSENS FÖR BJÖRN BORG AB REDOVISNING AV 
ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNING TILL 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  
 
Enligt Svensk Kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska styrelsen i ett bolag vars aktie är noterad på en 
reglerad marknad inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att:  
 

A. bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra 
anställningsvillkor för bolagsledningen,  
 

B. följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för 
bolagsledningen, samt  
 

C. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare 
som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och 
ersättningsnivåer i bolaget.  

 
Styrelsen i Björn Borg har inrättat ett ersättningsutskott för utförande av de uppgifter som framgår 
ovan. Sedan årsstämman 2018 har ersättningsutskottet haft ett protokollfört sammanträde. Under 
sammanträdet har ersättningsutskottet:  
 

(a) Avhandlat ersättningsprinciper, ersättningsnivåer och övriga anställningsvillkor till bolagets 
ledande befattningshavare och följt upp rörliga ersättningar.  

(b) Konstaterat att de ersättningsstrukturer och de program för rörliga ersättningar, och numera 
incitamentsprogram, som tillämpas av bolaget är ändamålsenliga.  

(c) Följt upp och utvärderat gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, samt 
konstaterat att de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2018 har följts under året, men har 
erinrat om att styrelsen inför anställningen av den globala försäljningschefen 2014 fann 
särskilda skäl att avvika från riktlinjerna genom att denne om bonusmålen infrias, kan erhålla 
en rörlig ersättning som överstiger den fasta lönen (avsteget behandlades i 
stämmodokumentationen inför årsstämman 2015).  

(d) Konstaterats att gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i allt väsentligt 
är ändamålsenliga och väl avvägda. Nu gällande riktlinjer föreslås därför till årsstämman för 
att fastställas även för kommande år.  

 
Utskottet har i sitt arbete haft i beaktande att Björn Borg, enligt de riktlinjer som fastställts på 
årsstämman, ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna 
rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. 
 

__________________  
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BOLAGS STYRNINGS RAPPORT 
2018

Björn Borg-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

BOLAGSSTYRNING INOM BJÖRN BORG 
Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som 
etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra 
och leda verksamheten i ett aktiebolag. Ytterst syftar 
bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på 
avkastning och samtliga intressenters behov av information 
om bolaget och dess utveckling.

De principer för bolagsstyrning som Björn Borg tillämpar, 
utöver de regler som följer av lag eller annan författning, följer 
av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Styrelsen är 
ansvarig för att övervaka tillämpningen av Koden löpande. Om 
bolag som omfattas av Koden i något avseende inte följer 
Koden, ska bolaget redovisa denna avvikelse, beskriva den 
lösning som valts istället samt ange skälen för detta. Björn 
Borg har under året inte gjort någon avvikelse från Koden.

Denna bolagsstyrningsrapport utgör inte en del av den 
formella årsredovisningen.

BOLAGSSTÄMMA 
Björn Borgs högsta beslutande organ är bolagsstämman. 

Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse och 
styrelseordförande. Till årsstämmans uppgifter hör också att 
fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta 
om disposition av resultatet av bolagets verksamhet samt att 
besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör. Stämman beslutar även om styrelsearvode 
samt godkänner riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. 
Årsstämman väljer också bolagets revisorer och beslutar om 
arvoden till revisorerna. Stämman har vidare möjlighet att 
besluta om ökning eller minskning av aktiekapitalet och kan 
även ändra bolagsordningen. Vad gäller nyemissioner av 
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner har stämman, 
utöver möjlighet att själv besluta om detta, möjlighet att 
lämna bemyndiganden till styrelsen att fatta beslut.

Årsstämma 2019
Nästa årsstämma hålls den 14 maj 2019 i Stockholm. Kallelse 
till denna sker enligt bolagsordningen och de regler som gäller 
enligt aktiebolagslagen samt med beaktande av Koden.  

Årsstämma 2018
Årsstämma 2018 hölls den 17 maj 2018 i Stockholm. Vid 
årsstämman fattades bland annat beslut om omval av 
styrelseledamöterna Christel Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats 
H Nilsson och Heiner Olbrich, och Göran Carlson och 
Alessandra Cama valdes som nya styrelseledamöter. Martin 
Bjäringer och Lotta de Champs hade undanbett sig omval och 
lämnade styrelsen. Vid stämman fattades även bland annat 
beslut om överföring av vinstmedel till aktieägarna genom ett 
så kallat automatiskt inlösenförfarande samt ett begränsat 
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och 
överlåtelse av egna aktier respektive om nyemission. 
Protokollet från årsstämman finns tillgängligt på Björn Borgs 
webbplats.

VALBEREDNING 
Enligt beslut vid årsstämman 2018 ska en valberedning för 
Björn Borg utses genom att styrelsens ordförande kontaktar 
de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 
2018 och ber dem utse en person att delta i valberedningen. 
Valberedningen, vars sammansättning publicerades på 
koncernens webbplats i oktober 2018, består inför årsstämman 
2019 av följande ledamöter:
• Heiner Olbrich, styrelsens ordförande
• Bo Jungner, utsedd av Martin Bjäringer
• Mats H Nilsson, aktieägare
• Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur
• Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden

Bo Jungner har utsetts till valberedningens ordförande. 
Valberedningen har enligt beslut på Björn Borgs årsstämma 
2018 haft i uppdrag att inför årsstämman 2019 ta fram förslag 
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, 
styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, 
styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om 
valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av 
revisorer och revisorsarvoden. Valberedningen har haft tre 
protokollförda möten sedan årstämman 2018 samt kontakter 
däremellan. Ingen särskild ersättning har utgått till valbered-
ningens ledamöter.

STYRELSEN 
Björn Borgs styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 
fyra och högst åtta ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på 
årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid 
årsstämman 2018 omvaldes till styrelseledamöter Christel 
Kinning, Fredrik Lövstedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich, 
och Göran Carlson och Alessandra Cama valdes som nya 
styrelseledamöter. Martin Bjäringer och Lotta de Champs 
hade undanbett sig omval. Heiner Olbrich omvaldes till 
styrelsens ordförande. 

Bolagets styrelse uppfyller kraven i Koden om att en 
majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 
bolaget och bolagsledningen, och att minst två av dessa 
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolagets större 
aktieägare. Inför årsstämman 2018 gjorde valberedningen 
bedömningen att samtliga föreslagna styrelseledamöter var 
oberoende från såväl bolaget och bolagsledningen som från 
större aktieägare. 

En årlig styrelseutvärdering, som bland annat siktar på att 
kartlägga hur styrelsearbetet fungerar och om styrelsen har 
en sammansättning som är ändamålsenligt för bolagets 
behov, har skett inom bolaget under senare delen av fjärde 
kvartalet och slutsatserna har i sin helhet redovisats för 
valberedningen.

Styrelsen biträds av en advokat som extern styrelsesekre-
terare. För övrig information om styrelseledamöterna hänvisas 
till sid 90 i årsredovisningen.

Styrelsens arbetsrutiner 
Av aktiebolagslagen följer att Björn Borgs styrelse svarar för 
bolagets organisation och förvaltningen av bolagets ange-
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lägenheter samt utser bolagets verkställande direktör. 
Styrelsen fastställer bolagets mål och strategi och antar 
väsentliga policydokument samt övervakar kontinuerligt 
efterlevnaden av dessa. Styrelsen har vidare det yttersta 
ansvaret för de olika styrelseutskotten. Styrelsens arbetsord-
ning, vilken senast fastställdes vid styrelsemöte den 16 
augusti 2018, fastställer principerna för styrelsearbetet, 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande 
direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsens arbete 
Styrelsen hade under 2018 fem möten, varav fyra i samband 
med den kvartalsvisa finansiella rapporteringen och ett möte 
per capsulam i samband med förberedelse till årsstämma. 
Styrelseledamöternas närvaro vid årets styrelsemöten framgår 
av tabellen nedan. 

 
Ersättningsutskott 
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av 
styrelseordföranden Heiner Olbrich och Mats H Nilsson, för 
beredning av frågor rörande ersättningar och andra anställ-
ningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet har fram 
till årsstämman 2019 haft ett protokollfört möte, samt 
informella möten och kontakter däremellan. Utskottet, som 
endast har en beredande funktion, har bland annat under året 
(i) berett styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, 
ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, 
(ii) följt och utvärderat pågående och under året avslutade 
program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt  
(iii) följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman 
fastställt samt gällande ersättningsstrukturer och ersättnings-
nivåer i bolaget.

Revisionsutskott 
Björn Borgs styrelse har inrättat ett revisionsutskott bestående 
av styrelseordföranden Heiner Olbrich, Mats H Nilsson och 
Christel Kinning. Revisionsutskottet stödjer styrelsen i dess 
arbete med att kvalitetssäkra Björn Borgs finansiella rapporte-
ring och har bland annat till uppgift att säkerställa att en 
korrekt finansiell rapportering av hög kvalitet upprättas och 
kommuniceras. Revisionsutskottet har också till uppgift att 
avge en rekommendation till valberedningen i fråga om 
revisorsval. Utskottet hade under 2018 totalt fyra sammanträden, 
samtliga i anslutning till kvartalsrapporterna. Alla utskottets 
ledamöter närvarade vid dessa sammanträden förutom vid 
mötet i november då Mats H Nilsson inte deltog. VD har under 
2018 som så kallad adjungerad ledamot deltagit under mötena. 
Utskottet har endast en beredande funktion.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN 
Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande 
direktörens arbete och roll, som i nuvarande lydelse fast-
ställdes den 16 augusti 2018. Verkställande direktören har 
ansvaret för den löpande förvaltningen av koncernens 
verksamhet enligt styrelsens riktlinjer och övriga fastställda 
policies och riktlinjer, och rapporterar till styrelsen. 

Henrik Bunge (1973) är verkställande direktör sedan den  
4 augusti 2014. Han äger inga aktier i företag med vilka Björn 
Borg har betydande affärsförbindelser. För övrig information om 
verkställande direktören hänvisas till sid 91 i årsredovisningen.

BOLAGETS REVISORER 
De externa revisorerna ska granska Björn Borgs årsredovisning 
och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en 
revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman 2018 

STYRELSENS NÄRVARO UNDER 2018

22-feb 9-april* 17-maj 16-aug 15-nov

Martin Bjäringer** 1 1 1 – –

Alessandra Cama*** – – – 1 1

Göran Carlson*** – – – 1 1

Lotta de Champs** 1 1 – – –

Christel Kinning 1 1 1 1 1

Fredrik Lövstedt 1 1 1 1 1

Mats H Nilsson 1 1 1 1 1

Heiner Olbrich 1 1 1 1 1

Antal deltagare 6 (av 6) 6 (av 6) 5 (av 6) 6 (av 6) 6 (av 6)

* Mötet hölls per capsulam, varvid samtliga ledamöter deltog i besluten.
** Personen i fråga lämnade styrelsen vid årsstämman 2018.
*** Personen i fråga tillträdde styrelsen vid årsstämman 2018.
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utsågs det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i 
bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den 
auktoriserade revisorn Didrik Roos är huvudansvarig revisor. Val 
av revisor skall ske på årsstämman 2019. 

Ytterligare information om revisorerna finns på sid 90 i 
årsredovisningen och uppgifter om revisorernas arvode finns i 
not 10.

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE 
 BEFATTNINGSHAVARE
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt 
årsstämmans beslut. Enligt gällande beslut vid årsstämma 
2018 har arvodet till styrelsens ordförande varit 410 000 SEK 
och till ordinarie ledamot 175 000 SEK. För utskottsarbete 
utgick under 2018 ersättning med 16 000 SEK till ledamot av 
ersättningsutskottet och med 27 000 SEK till dess ordförande 
samt med 55 000 SEK till ledamot av revisionsutskottet och 
med 80 000 SEK till dess ordförande. 

Enligt beslut vid årsstämman 2018 om riktlinjer för 
ersättning till ledande befattningshavare kan ersättning till 
verkställande direktören och de övriga personerna i företags-
ledningen bestå av fast lön, rörlig ersättning, inrättade lång - 
siktiga incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. 
Eventuell rörlig ersättning baseras på utfallet i för hållande till 
definierade och mätbara mål, samt är maximerad i förhållande 
till den mållön som fastställts. 

Fast lön och rörlig ersättning samt förmåner för verkställan-
de direktören och ledningen i Björn Borg framgår av not 8 i 
årsredovisningen.

INCITAMENTSPROGRAM 
Årstämman 2015 beslutade om ett långsiktigt incitaments-
program (2015/2019) innefattande emission och överlåtelse 
av konvertibler respektive teckningsoptioner, och programmet 
implementerades under försommaren 2015. Incitamentspro-
grammet innefattar ett konvertibelprogram för samtliga anställda 
i de svenska koncernbolagen inklusive koncernledningen och 
ett teckningsoptionsprogram enbart för koncernledningen. 

Konvertibelprogrammet innebar att Björn Borg upptog ett 
konvertibelt förlagslån om nominellt 22 016 800 kr motsvarande 
580 000 konvertibler som vid konvertering kan konverteras till 
högst 580 000 aktier i bolaget. Teckningsoptionsprogrammet 
innebar att Björn Borg emitterade 520 000 teckningsoptioner 
som berättigar till nyteckning av högst 520 000 aktier i bolaget. 
Av dessa har 480 000 teckningsoptioner samt 478 000 
konvertibler tecknats. De ej tecknade konvertiblerna och 
teckningsoptionerna kan inte efter årsstämman 2016 tecknas.

Vid nuvarande teckningsgrad kan Björn Borgs aktiekapital 
komma att öka med högst 285 606 kronor, fördelat på 123 106 
kronor till följd av konvertering av konvertibler och 162 500 
kronor till följd av utnyttjande av teckningsoptioner, genom 
utgivande av högst 958 000 aktier. Detta motsvarar en 
utspädningseffekt om maximalt 4,0 procent av aktiekapitalet 
och rösterna.

Konvertiblerna emitterades till nominellt belopp, vilket 
motsvarade konverteringskursen. Teckningskursen motsvarade 
100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Tecknings-

kursen för teckningsoptionerna var marknadsvärdet enligt 
värderingsmodellen Black & Scholes. Varje konvertibel och 
teckningsoption i incitamentsprogrammet ger rätt till konverte - 
ring till, respektive teckning av, en ny aktie i Björn Borg till en 
konverterings- respektive teckningskurs om 37,96 kronor, 
motsvararande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade 
betalkursen för Björn Borgs aktie på Nasdaq Stockholm under 
perioden 21-29 maj 2015. Teckning respektive konvertering i 
programmet kan ske mellan den 1 och 14 juni 2019. 

FINANSIELL RAPPORTERING
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen säkerställs genom 
av styrelsen fastställda policies och instruktioner för ansvars - 
fördelning och styrning, såsom instruktionen för verkställande 
direktören avseende bland annat den finansiella rapporteringen. 
Styrelsen erhåller inför varje styrelsemöte de senaste ekono - 
miska rapporterna och vid varje styrelsesammanträde behand - 
las moderbolagets och koncernens ekonomiska situation. 
Styrelsen behandlar även delårsrapporter och årsredovisning. 
Minst en gång per år redogör bolagets revisorer för huruvida 
bolaget sett till att bokföring, förvaltning och ekonomisk 
kontroll fungerar på ett tillfredsställande sätt. Efter formell 
rapport lämnar bolagsledningens representanter styrelsemötet 
för att styrelseledamöterna ska kunna ha dialog med 
revisorerna utan deltagande av befattningshavare i bolaget.

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL TILL DEN DEL DEN 
AVSER FINANSIELL RAPPORTERING
Styrelsen ansvarar, enligt den svenska aktiebolagslagen och 
Koden, för den interna kontrollen. Nedanstående rapport om 
intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen 2018 
har upprättats i enlighet med dessa regelverk och utgör en del 
av bolagsstyrningsrapporten. Björn Borgs styrelse har 
utvärderat behovet av en särskild granskningsfunktion (intern 
revision) och har kommit fram till att någon sådan funktion för 
närvarande inte är motiverad med hänsyn tagen till beman-
ningen på bolagets ekonomifunktion i förhållande till verksam-
hetens art, omfattning och komplexitet.

ORGANISATION AV INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN  FINANSIELLA 
RAPPORTERINGEN 
Kontrollmiljö och bolagsstyrning 
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen. I styrelsens arbetsordning och 
instruktioner för VD och styrelsens utskott säkerställs en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning som syftar till en effektiv 
hantering av företagets risker. Styrelsen har fastlagt ett antal 
grundläggande riktlinjer och ramverk som har betydelse för den 
interna kontrollen. Exempel på dessa är styrelsens arbets-
ordning, finanspolicy, uppförandekod samt kommunikations-
policy, vilka har setts över under året. Styrelsens revisions-
utskott har som specifik uppgift att övervaka och kvalitetssäkra 
den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet följer upp 
den interna kontrollen i samband med möten inför den 
kvartalsvisa rapporteringen. Företagsledningen rapporterar 
regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner vilket även 
revisionsutskottet gör. Företagsledningen ansvarar för att 
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upprättade rutiner och system för den interna kontrollen följs 
för att säkerställa korrekt hantering av väsentliga risker i den 
löpande verksamheten. I detta ingår bland annat rutiner och 
riktlinjer för olika befattningshavare för att de ska förstå 
betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av 
god intern kontroll.

Riskbedömning 
Företagsledningen arbetar fortlöpande och aktivt med 
riskanalys, riskbedömning och riskhantering för att säkerställa 
att de risker som bolaget ställs inför hanteras på ett ändamåls-
enligt sätt inom de ramar som fastställts. I riskbedömningen 
beaktas exempelvis bolagets administrativa rutiner avseende 
operationella, finansiella och legala risker. Även balans- och 
resultatposter där risken för väsentliga fel skulle kunna uppstå 
granskas kontinuerligt. Bedömning av risker i olika större 
balans- och resultatposter graderas och följs upp. Riskanalysen 
har identifierat ett antal kritiska processer, störst fokus ligger 
på inköps- och intäktsprocesserna där värdering av varulager 
och kundfordringar har ett högt fokus i analysen av balans-
räkningen. Revisionsutskottet spelar en viktig roll i riskbedöm-
ningen då den rapporterar sina iakttagelser och fokusområden 
till Björn Borgs styrelse.

Kommunikation och kontrollaktiviteter 
Styrelsen erhåller inför varje styrelsemöte ekonomiska 
rapporter. Moderbolaget och koncernens ekonomiska 
situation behandlas som särskild punkt vid varje styrelsemöte. 
Revisionsutskottet spelar en viktig roll i uppföljningsprocessen 
då den rapporterar sina iakttagelser och fokusområden till 
styrelsen. Manualer, riktlinjer och policydokument som är av 
betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras och 
informeras löpande till alla berörda parter via interna möten 
eller e-post. För att säkerställa att den externa informations-
givningen blir korrekt har Björn Borg en kommunikationspolicy 
som fastlagts av styrelsen. Informationsrapporteringen och 
den finansiella rapporteringen för samtliga svenska dotter-
bolag hanteras av Björn Borgs ekonomiavdelning. De utländska 
dotterbolagen hanteras lokalt. Bolagets revisorer utför revision 
av den finansiella rapporteringen i koncernen och reviderar 
således processer, system, rutiner och bokslutsarbete utfört 
av Björn Borgs ekonomiavdelning. 

Uppföljning 
Styrelsen i Björn Borg är ytterst ansvarig för den interna 
kontrollen. Det av styrelsen utsedda revisionsutskottet har 
som uppgifter att bland annat kvalitetssäkra bolagets 
finansiella rapportering, att informera sig om revisionens 
inriktning samt att granska effektiviteten i de interna 
kontrollsystemen för den finansiella rapporteringen. Revisions-
utskottet har den interna kontrollstrukturen som återkomman-
de punkt vid sina sammanträden.

BJÖRN BORG-AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
Aktierna i Björn Borg AB är noterade på Nasdaq Stockholm, 
small cap-listan. Det totala antalet aktier i Björn Borg uppgår 
till 25 148 384. Det finns endast ett aktieslag. Aktiekapitalet 

uppgår till 7 858 870 SEK och kvotvärdet per aktie är 0,3125 
SEK. En aktie ger rätt till en röst på bolagsstämma och det 
finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster 
varje aktieägare kan avge vid bolagsstämma. Antalet aktieägare 
i Björn Borg uppgick vid årets slut till 8 009 (8 376). Största 
aktieägare per 28 december 2018 var Martin Bjäringer, genom 
bolag och direkt, med 9,7 procent av aktierna och rösterna. 
Det finns inga begränsningar i rätten att överlåta Björn Borg-  
aktien på grund av bestämmelse i lag eller i Björn Borgs 
bolagsordning. Björn Borg känner heller inte till några avtal 
mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att 
överlåta Björn Borg-aktier.

TIO STÖRSTA ÄGARE PER 31 DEC 2018

Antal Andel, %

Martin Bjäringer 2 450 000 9,7

Swedbank Robur Småbolagsfond 2 210 088 8,8

Fjärde AP-Fonden 1 684 534 6,7

Mats Nilsson 1 638 440 6,5

Fredrik Lövstedt 1 050 040 4,2

Vilhelm Schottenius 1 023 520 4,1

Lazard Frères Banque 985 000 3,9

Avanza Pension 877 798 3,5

Nordnet Pension 606 702 2,4

Stiftelsen Vin och Sprithist muséet 500 000 2,0

Summa, största ägarna 13 026 122 51,8

Summa, övriga 12 122 262 48,2

Totalt antal aktier 25 148 384 100,00
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REVISORS  YTTRANDE OM 
BOLAGS STYRNINGS-
RAPPORTEN

Till bolagsstämman i Björn Borg AB (publ.) 
organisationsnummer 556658-0683

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten 
för räkenskapsåret 2018-01-01–2018-12-31 på sidorna 3-6 och 
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta 
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för våra uttalanden.

UTTALANDE
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i 
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredo - 
vis ningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är 
förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen 
samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 15 april 2019
Deloitte AB

Didrik Roos
Auktoriserad revisor
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