








  

Bilaga 2 
 
Förslag till dagordning  
 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringsmän 

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

7. Anförande av verkställande direktören 

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse. 

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 

10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

12. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och suppleanter 

13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna 

14. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor 

15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

16. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till 
valberedningen 

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m.m. 

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna 
aktier 

19. Beslut om ändring av bolagsordningen 

20. Stämmans avslutande 

 

  



  

Bilaga 3 

 

Disposition av Bolagets resultat  

Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till preferensaktieägarna med ett belopp om 35 kr 
per Preferensaktie samt till stamaktieägarna med 0,60 kr per Stam A- och Stam B-aktie samt 
2 kr per Stam D-aktie. Utbetalning ska ske kvartalsvis. 

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Preferensaktier ska vara den 7 juli 2020 
(utbetalningsdag 10 juli 2020), 6 oktober 2020 (utbetalningsdag 9 oktober 2020), 4 januari 
2021 (utbetalningsdag 8 januari 2021) samt 6 april 2021 (utbetalningsdag 9 april 2021), med 
ett belopp om 8,75 kr per utbetalningsdag. 

Avstämningsdagar för vinstutdelning till Stam A-aktie, Stam B-aktie och Stam D-aktie ska vara 
den 30 juni 2020, 30 september 2020, 30 december 2020 samt 31 mars 2021 med ett belopp 
om 0,15 kr per utbetalningsdag för Stam A-aktie och Stam B-aktie samt 0,50 kr per 
utbetalningsdag för Stam D-aktie. Utbetalning av vinstutdelning genom Euroclear Sweden ABs 
försorg beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag. 

 

  



  

Bilaga 4   

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare enligt nedan. 

 

Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet 

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare omfattar styrelseledamöter, 
verkställande direktör och vice verkställande direktör samt andra personer i 
koncernledningsgruppen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och på 
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av 
årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.  

Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå, helt eller delvis, riktlinjerna om det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga 
intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Om sådana 
avvikelser sker ska detta redovisas i ersättningsrapporten inför närmast följande årsstämma. 
Riktlinjerna avser tiden från årsstämman 2020. Ärende om frångående av riktlinjerna ska 
beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. 

 

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 

Samhällsbyggnadsbolagets strategi är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostäder i 
Sverige och samhällsfastigheter i Norden samt bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete där 
kassaflödesfastigheter omvandlas till byggrätter för bostäder. För vidare information om 
Samhällsbyggnadsbolagets strategi, se www.sbbnorden.se. 

Styrelsen bedömer att det är kritiskt för en framgångsrik implementering av Bolagets 
affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, 
att Bolaget kan rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet 
att nå uppställda mål. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning 
som motiverar ledande befattningshavare att göra sitt yttersta. Rörlig ersättning som omfattas 
av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier som syftar till att främja Bolagets affärsstrategi 
och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, och där uppfyllandet av kriterierna 
fastställts genom den metod som anges nedan.     

 

Formerna av ersättning m.m. 

Ersättningen och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare ska vara 
marknadsmässig. Ersättningen utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension samt vissa övriga 
förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om 
aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar. 



  

 
Fast grundlön 

Fast grundlön för VD och övriga ledande befattningshavare omprövas årligen. Den fasta 
grundlönen utgör 60 – 80 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under antagande 
av 50 procentigt utfall av STI. 

 
Kortsiktigt incitamentsprogram (Short-term incentive STI) 

Ersättningen ska bestå av tre delar som vardera ska ge rätt till en tredjedel av det maximala 
ersättningsbeloppet. Två av delarna bestäms av att vissa mål för Bolaget uppnås, medan en del 
bestäms av att individuella mål uppnås. För att ersättningen ska utgå krävs att den del som är 
kopplad till individuella mål uppnås samt att en av de delar som är kopplade till mål för Bolaget 
uppnås. 

De kriterier som ska tillämpas såvitt avser mål för Bolaget är NAV-tillväxt dvs. tillväxt av 
nettoandelsvärde för aktie i Bolaget enligt fastställd årsredovisning samt driftnetto dvs. 
koncernens hyresintäkter minus fastighetskostnader enligt fastställd årsredovisning. Kriteriet 
som ska tillämpas såvitt avser individuella mål ska tas fram innan utgången av första kvartalet 
av det räkenskapsår som ersättningen avser och ska vara lika specifika som kriterierna 
avseende mål för Bolaget. Kriterierna är utformade i syfte att främja Bolagets affärsstrategi, 
långsiktiga intressen samt hållbarhet och därmed Bolagets långsiktiga värdeskapande. 

Eventuell utbetalning av ersättningen ska ske i samband med den löneutbetalning som infaller 
närmast efter den bolagsstämma varpå Bolagets årsredovisning fastställs avseende 
intjänandeåret. Ersättningen kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta grundlönen samt 
vid fullt utfall uppgå till högst 40 procent av total ersättning exklusive LTI. Den rörliga 
ersättningen grundar rätt till pensionsförmåner och är semesterlönegrundande. Bolaget har inte 
möjlighet att återkräva ersättningen. 

 
Långsiktigt incitamentsprogram (Long-term incentive LTI) 

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- 
eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska syfta till att förbättra deltagarnas 
engagemang för Bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Aktie- och 
aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman och omfattas därför 
inte av dessa riktlinjer. 

Övriga förmåner 

 
Pensionsförmåner  

Avtalad pensionsålder för VD är 65 år och för övriga ledande befattningshavare finns ingen 
särskilt avtalad pensionsålder. Samtliga pensionsförmåner för ledande befattningshavare är 
avgiftsbestämda. Detta innebär att Bolaget för ledande befattningshavare betalar en individuellt 
avtalad avgiftsbestämd pensionspremie. Utöver nämnda pensionsförmåner så har Bolaget inga 
pensionsförpliktelser mot ledande befattningshavare.  



  

 
Förmånsbil m.m. 

Ledande befattningshavare har vid behov, vilket i varje enskilt fall beslutas av verkställande 
direktören, rätt till förmånsbil. Därutöver omfattas samtliga ledande befattningshavare av bl.a. 
sedvanlig sjuk- och sjukvårdsförsäkring. 

Övriga förmåner utgör 10 – 25 procent av den totala ersättningen exklusive LTI och under 
antagande av 50 procentigt utfall av STI. 

 
Uppsägningstid och avgångsvederlag  

Ledande befattningshavares anställnings- eller uppdragsavtal ska gälla tillsvidare eller för viss 
tid. För VD gäller vid uppsägning från Bolagets sida 12 månaders uppsägningstid. Utöver 
uppsägningslönen är VD berättigad till avgångsvederlag motsvarande 12 gånger den fasta 
månadslönen. Under uppsägningstiden löper gällande anställningsavtal med tillhörande 
förmåner. För de övriga ledande befattningshavarna gäller vid uppsägning från Bolagets sida 
maximalt 6 månaders uppsägningstid. Övriga ledande befattningshavare är – utöver 
uppsägningslönen – inte berättigade till avgångsvederlag. Under uppsägningstiden löper 
gällande anställningsavtal med tillhörande förmåner. I de fall avgångsvederlag skulle utbetalas 
utgår inga övriga förmåner för tiden efter uppsägningstidens utgång. Fast lön under 
uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande 
den fasta grundlönen för 2 år. 

 
Lön och anställningsvillkor för anställda 

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna för ersättning till ledande 
befattningshavare har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats och utgjort en 
del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av 
riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.  

 
Beslutsprocessen 

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga 
ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Styrelsens förslag bereds av styrelsens 
ersättningsutskott. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i ersättningsutskottet. I syfte att 
hantera intressekonflikter ska övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ingår i 
ersättningsutskottet vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. 

Ersättningsutskottet ska bl.a. följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare som årsstämman har beslutat om. När ersättningsutskottet berett 
förslaget förs det till styrelsen för beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i 
ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i 
bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna. 

Om stämman inte beslutar anta riktlinjer med anledning av ett förslag till sådana, ska styrelsen 
senast inför nästa årsstämma lämna ett nytt förslag. I sådana fall ska ersättning utbetalas i 
enlighet med de riktlinjer som gäller sedan tidigare eller, om sådana inte finns, i enlighet med 
Bolagets praxis.  



  

I beredningen av dessa frågor används när så bedöms nödvändigt extern rådgivning. 

 
Översyn av riktlinjerna 

En översyn av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har gjorts i anledning av 
de ändringar av aktiebolagslagen som trädde i kraft den 10 juni 2019. De föreslagna 
förändringarna förväntas inte medföra någon betydande förändring av den ersättning som 
utbetalats med tillämpning av nu gällande riktlinjer. Bolaget har inte mottagit några synpunkter 
från aktieägarna. 

  



  

Bilaga 5 

 

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till 
valberedningen 

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande principer och instruktioner ska gälla 
för tillsättande av valberedningen. 

Valberedningen ska bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens 
ordförande.  

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre röstmässigt största registrerade 
aktieägarna per den 30 september 2020 och be dem utse en ledamot vardera till 
valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare 
aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen. Ordförande i 
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar 
den till röstetalet största aktieägaren. Ordföranden ska ha utslagsröst. Namnen på 
valberedningens ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. 

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. 
Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska 
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska 
bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och 
övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga 
ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av 
revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av 
ny valberedning. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis 
rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. Ersättning ska inte utgå för arbetet i valberedningen. 

  



  

Bilaga 6 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 
m.m. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för 
nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, 
besluta om nyemission av samtliga i bolagsordningen förekommande aktieslag samt 
teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till samtliga i 
bolagsordningen förekommande aktieslag. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med 
bestämmelse om att betalning ska erläggas kontant och/eller genom apport och/eller genom 
kvittning och/eller tecknas med andra villkor. Antalet stam- och/eller preferensaktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte 
vara begränsat på annat sätt an vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser 
för aktiekapital och antal aktier. 
 
Syftet med bemyndigandet och, i förekommande fall, skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för 
Bolagets rörelse. 
 
Emissionskursen ska fastställas med beaktande av rådande marknadsförhållanden. 
 
Styrelsen eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av detta 
beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket 
eller på grund av andra formella krav. 
 
Detta beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen är giltigt om det har biträtts av 
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda vid bolagsstämman. 
  



  

Bilaga 7 
 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse 
av egna aktier (punkt 18) 

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, 
under tiden till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av Stamaktier av serie B 
och serie D i Bolaget, enligt styrelsens bestämmande, varvid följande villkor ska gälla:    
 
1. Förvärv av aktier i Bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller 

genom förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets samtliga aktieägare. 
 

2. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets egna innehav vid var tid ej 
överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.   

 
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq 

Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta 
köpkurs och lägsta säljkurs.  

 
4. Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant vederlag till Bolagets 

samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tiden för förvärvserbjudandet ej 
understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 
30 procent.  

 
5. Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid 

tidpunkten för styrelsens beslut. 
 

6. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq 
Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta 
köpkurs och lägsta säljkurs.  

 
7. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm i samband med 

företagsförvärv, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller 
utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i 
pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för 
överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. 

 
8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 

2021.   
 
Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier är att ge 
styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur 
och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom 
att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.  
 
Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier 
motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet och flexibilitet samt är mer 
kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om Bolagets egna aktier överlåts mot 



  

vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar kan Bolaget inte 
bereda aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt. 
  
För giltigt beslut enligt punkt 18 på dagordningen krävs att förslaget har biträtts av aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman 
företrädda aktierna.  
 



Bolagsordning 
 

antagen vid årsstämma den 27 april 2020 
 
 
 
§ 1 Företagsnamn 
Bolagets företagsnamn är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). 
 
§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 
 
§ 3 Verksamhet 
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och/eller aktier samt bedriva därmed 
förenlig verksamhet. 
 
§ 4 Aktiekapital 
Aktiekapitalet utgör lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor. 
 
§ 5 Aktier 
Antalet aktier skall vara lägst 700 000 000 och högst 2 800 000 000 stycken. 
 
Aktier skall kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive 
Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier, och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt 
Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en (1) röst. Varje Stam B aktie och Stam D aktie 
respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Samtliga aktieslag får emitteras till 
ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. 
 
Vinstutdelning på stamaktier 
 
Alla stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska 
följande gälla: 
 

• Stamaktier av serie A och B har rätt till samma utdelning per aktie. 
• Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på 

stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år. 
 
Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen 
om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år 
kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter 
utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor. 
 
Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie A och B ska göras i antingen en (1) betalning 
eller i fyra (4) lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i 
juni, september, december och mars. 
 
Utbetalning av utdelning avseende stamaktie av serie D ska göras i fyra (4) lika stora 
delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, 
september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av utdelning av 
stamaktie av serie D den sista vardagen i mars 2019.  
 



Vinstutdelning på preferensaktier 
 
Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning 
 
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning skall Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför 
Stamaktierna till utdelning enligt nedan. 
 
Beräkning av Preferensutdelning 
 
Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per 
Preferensaktie av ett belopp om trettiofem (35) kronor ("Preferensutdelning”), med kvartalsvis 
utbetalning om åtta komma sjuttiofem (8,75) kronor per Preferensaktie, med utbetalningsdagar 
enligt nedan. 
 
Utbetalning av vinstutdelning 
 
Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier skall ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en 
fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för 
vinstutdelning på Preferensaktier skall vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det 
fall sådan dag inte är bankdag, skall utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med 
”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av 
skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för 
antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). 
 
Beräkning av Innestående Belopp 
 
Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande 
Preferensutdelning lämnats, skall Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida 
Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande 
skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp (”Innestående 
Belopp”) innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp skall räknas 
upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning skall ske 
med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller 
skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående 
Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning. 
 
Omräkning vid vissa bolagshändelser 
 
För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan 
liknande bolagshändelse skall de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att 
återspegla denna förändring. 
 
Bolagets upplösning 
 
Om bolaget upplöses skall Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur 
bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om 
aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier. 
 
Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna 
tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt trettioen (31) kronor per 
aktie. 
 



Övrigt 
 
Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.  
 
Omvandling av aktier 
 
Ägare av Stam A aktie skall äga rätt att när som helst påfordra att Stam A aktie omvandlas till 
Stam B aktie. Framställning om omvandling skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid 
skall anges hur många Stam A aktier som önskas omvandlade, och, om omvandling inte avser 
vederbörandes hela innehav av Stam A aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen är 
skyldig att utan dröjsmål anmäla omvandlingen for registrering. Styrelsen skall därefter tillse att 
erforderliga registreringar i aktieboken sker snarast möjligt. 
 
Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie D. 
Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av 
utdelningsbegränsningen avseende stamaktie av serie D är ikraft. Begäran om omvandling, som 
ska vara skriftlig och ange det antal preferensaktier som ska omvandlas till stamaktier av serie D 
samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka preferensaktier omvandlingen avser, ska 
göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i 
aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i 
avstämningsregistret. 
 
Inlösen av Preferensaktier 
 
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst 
antal eller samtliga Preferensaktier efter beslut av bolagsstämman med enkel majoritet. 
 
Fördelningen av vilka Preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal 
Preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om 
inlösen, Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut skall styrelsen besluta om fördelningen av 
överskjutande Preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av 
Preferensaktier kan dock bolagsstämman besluta vilka Preferensaktier som skall inlösas. 
Lösenbeloppet för varje inlöst Preferensaktie skall vara ett belopp beräknat enligt följande: 
 
(i) Fram till 2020-10-05, ett belopp uppgående till 750 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp 
uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan.(i) 
Fram till 2020-10-05, ett belopp uppgående till 750 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp 
uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan. 
 
(ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp uppgående till 650 kronor jämte 
eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för 
Innestående Belopp enligt ovan.(ii) Från och med 2020-10-05 till och med 2024-10-05, ett belopp 
uppgående till 650 kronor jämte eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp 
motsvarande den årliga räntan för Innestående Belopp enligt ovan. 
 
(iii) Från 2024-10-05 och för tiden därefter, ett belopp uppgående till 600 kronor jämte eventuellt 
Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan för Innestående 
Belopp enligt ovan. 
 
Från och med den dag då lösenbeloppet enligt ovan förfallit till betalning upphör all ränteberäkning 
därpå. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie skall dock aldrig understiga aktiens kvotvärde, 
 



Aktieägarens företrädesrätt 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, 
skall innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av 
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga 
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i 
förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier 
är Stamaktier eller Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, 
skall fördelningen ske genom lottning. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, 
Stam B, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är 
Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal 
aktier de förut äger. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller 
konvertibler skall aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen 
gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive 
företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas mot. 
 
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 
 
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom 
utgivande av Stam A aktier och Stam B aktier. 
 
Därvid gäller att endast Stamaktieägarna av serie A och serie B har företrädesrätt till de nya 
Stamaktierna varvid gamla aktier av visst stamaktieslag av serie A och serie B medföra rätt till nya 
aktier av samma stamaktieslag, Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, eftererforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av 
nytt slag. 
 
§ 6 Styrelse och revisorer 
Styrelsen skall bestå av 3–10 ledamöter och inga suppleanter. 
 
Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter. 
 
§ 7 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på 
bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. 
 
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre 
veckor före stämman. 
 
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före 
stämman. 



 
§ 8 Öppnande av stämma 
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder 
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts. 
 
§ 9 Årsstämma 
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma. 
 

1) Val av ordförande vid stämman; 
2) Upprättande och godkännande av röstlängd; 
3) Godkännande av dagordning; 
4) Val av en eller två justeringsmän;  
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 
7) Beslut 

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 

8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; 
9) Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter; 
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

 
§ 10 Räkenskapsår 
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231. 
 
§11 Avstämningsförbehåll 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
 

_______________________ 
 


