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Styrelsen i AcadeMedia AB (publ):s yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
The board of directors of AcadeMedia AB (publ)’s statement under Chapter 19 Section 22 of the
Swedish Companies Act
Aktieägaren PRI Pensiongaranti har inför årsstämman 2022 lämnat förslag om bemyndigande för
styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. Mer information och det fullständiga förslaget finns
tillgängligt på bolagets hemsida och styrelsen avger med anledning av förslaget detta yttrande enligt
19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
The shareholder PRI Pensionsgaranti has submitted a proposal to the annual general meeting 2022 to
authorise the board of directors to resolve on acquisitions of own shares. Further information and the
complete proposal are available on the company’s website and due to the proposal, the board of
directors is making this statement under Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act.
Bolagets ekonomiska ställning
The financial position of the company
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 30 juni 2022 framgår av årsredovisningen för
räkenskapsåret 2021/2022. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för
värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till förvärv av egna aktier, som lagts fram
av aktieägaren PRI Pensiongaranti, innebär att styrelsen bemyndigas att under perioden fram till
årsstämman 2023, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av
bolagets aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Utrymmet för förvärv av egna aktier begränsas av tillgängligt fritt eget kapital enligt den senast
fastställda balansräkningen.
The financial position of the company and the group, as of 30 June 2022, is presented in the annual
report for the financial year 2021/2022. Furthermore, the principles applied for valuation of assets,
provisions and debt are presented in the annual report. The proposal regarding acquisition of own
shares, which have been submitted by the shareholder PRI Pensionsgaranti, entails that the board of
directors is authorized, during the period up until the annual general meeting 2023, at as many
occasions as it deems appropriate, acquire company shares to the extent that the company’s holding
of its own shares, on any occasion, does not exceed 10 per cent of the company’s total shares. The
potential to acquire own shares is limited by available unrestricted equity in accordance with the latest
approved balance sheet.
Förvärvsbemyndigandets försvarlighet
The rationale of the authorisation to acquire own shares
Med hänvisning till ovanstående och till bolagets utdelningspolicy, regeringens krav på finansiell
stabilitet hos aktörer inom friskolesektorn samt sett till de utmaningar i vår omvärld som bolaget står
inför på kort och medellång sikt, och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens
bedömning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet inte är försvarligt med hänvisning till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna
kapital liksom på bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
With reference to the above and the dividend policy of the company, the government's requirements
for financial stability for operators in the independent school sector as well as to the worldwide
challenges that the company is facing in the short and medium term and other information that has
come to the board of directors’ knowledge, it is the opinion of the board of directors that the proposed
authorisation to acquire own shares is not justifiable with reference to the demands that the nature,
scope and risks of the operations place on the size of the company’s and the group’s equity and the
company’s and the group’s consolidation needs, liquidity and overall position.
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