N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any
discrepancies between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Styrelsens för Dometic Group AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande avseende
återköp och överlåtelse av aktier
The proposal from the board of directors of Dometic Group AB (publ) to authorise the
board of directors to resolve to acquire and transfer shares
Styrelsen för Dometic Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Dometic”) föreslår att årsstämman
bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma fatta
beslut om återköp av aktier i enlighet med följande villkor:
The board of directors of Dometic Group AB (publ) (the ”Company” or ”Dometic”) proposes
that the annual shareholders’ meeting authorises the board of directors to resolve to acquire,
on one or several occasions until the next annual shareholders’ meeting, shares in the
Company in accordance with the following:
a) Förvärv får ske av högst så många aktier, att Bolaget efter varje förvärv innehar
högst 10 % av det totala antalet aktier i Bolaget.
The Company may acquire as a maximum so many shares that, following each
acquisition, the Company holds at a maximum 10% of all shares issued by the
Company.
b) Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm.
The shares may only be acquired on Nasdaq Stockholm.
c) Förvärv av aktier får ske endast till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Acquisition of shares may only be made at a price per share at each time within the
prevailing price interval for the share, i.e. the range between the highest purchase price
and the lowest selling price.
d) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Payment for the shares shall be made in cash.
Syftet med förslaget är att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde och/eller att möjliggöra att egna aktier används som likvid vid, eller för att
finansiera förvärv av företag enligt nedan.
The purpose of the proposal is to be able to adapt the Company’s capital structure, thereby
contributing to increased shareholder value and/or to enable own shares to be used as
payment for, or for the purpose of financing, corporate acquisitions in accordance with the
below.
Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.
The board of directors has issued a statement pursuant to Chapter 19, Section 22 of the
Swedish Companies Act.
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till
nästa årsstämma på annat sätt än på Nasdaq Stockholm avyttra Bolagets egna aktier, som
likvid vid, eller för att finansiera, förvärv av företag och således överlåta aktier med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt.
The board of directors also proposes that the annual shareholders’ meeting authorises the
board of directors, for the period until the next annual shareholders’ meeting, to transfer the
Company's own shares in a manner other than through Nasdaq Stockholm, as payment for,
or to finance, corporate acquisitions and thus transfer shares with deviation from the
shareholders' pre-emptive right.

Överlåtelse skall ske till ett pris som skall bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid
tidpunkten för överlåtelsen. Betalning för aktierna skall kunna erläggas kontant, med
apportegendom eller genom kvittning.
Transfer shall be made at a price to be determined in close connection to the listed share price
at the time of the transfer. Payment for the shares shall be made in cash, by capital contributed
in kind or by set-off.
Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som
Bolaget vid varje tidpunkt innehar. Tillämpliga bestämmelser i aktiebolagslagen skall därvid
iakttas. Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av företagsförvärv.
The authorization may be exercised on one or more occasions and covers all shares held by
the Company at each given time. The relevant provisions of the Companies Act shall be
complied with. The reason for the proposal and the reason why any transfer of shares may be
made with deviation from the shareholders' pre-emptive right is to enable the financing of
corporate acquisitions.
För beslut i enlighet med förslaget erfordras att aktieägare representerande minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder
beslutet.
Resolution in accordance with the proposal requires approval of at least two-thirds of the votes
cast and the shares represented at the annual shareholders’ meeting.
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