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1. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSTÄMMAN, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS 

ARBETE SAMT MOTIVERAT YTTRANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL STYRELSE 

Valberedningens förslag till årsstämman i Hemfosa Fastigheter AB  

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med av tidigare årsstämma beslutade principer och har 

inför årsstämman 2017 bestått av Thomas Ehlin som utsetts av Fjärde AP-fonden, Lennart Francke som 

utsetts av Swedbank Robur fonder, Eva Gottfridsdotter-Nilsson som utsetts av Länsförsäkringar 

Fondförvaltning AB, Gunnar Balsvik som utsetts av Kåpan Pensioner samt Bengt Kjell, 

styrelseordförande i bolaget.  

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman. 

 Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Wilhelm Lüning. 

 Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, en ökning med en ledamot. 

 Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av följande 

styrelseledamöter: Bengt Kjell, Jens Engwall, Anneli Lindblom, Per-Ingemar Persson, Caroline 

Sundewall och Ulrika Valassi. Till ny styrelseledamot föreslås Gunilla Högbom. Inga 

styrelsesuppleanter föreslås. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på 

bolagets webbplats, www.hemfosa.se. 

 Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Bengt Kjell.  

 Arvode ska utgå med 450 000 kronor (tidigare 400 000 kronor) till styrelsens ordförande samt 

med 200 000 kronor (tidigare 180 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda 

ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet 

ett årligt arvode ska utgå med 60 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 

35 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i 

ersättningsutskottet ska inget arvode utgå. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan 

bolaget medge att arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag. 

 Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det 

registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har 

meddelat att Björn Flink kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn 

ska utgå med belopp enligt godkänd räkning. 

Det noteras att de principer för valberedningens sammansättning och arbete som beslutats vid tidigare 

årsstämma ska gälla oförändrat fram till dess att bolagsstämman beslutar annat. 

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse 

I enlighet med punkterna 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande 

yttrande inför årsstämmans val av styrelse. 

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 28 september 2016. Valberedningen har enligt 

beslut vid tidigare årsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet 

styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag på 

styrelsens arvodering. Valberedningen har också haft i uppdrag att lägga fram förslag på årsstämmans 
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ordförande och på revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för 

valberedningen om så bedömts erforderligt. 

På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till 

valberedningen. Förslagen skulle ha varit valberedningen tillhanda senast den 30 november 2016 för 

att kunna behandlas så konstruktivt som möjligt. Inga förslag har inkommit till valberedningen. 

Valberedningen har totalt haft fyra sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i sitt arbete 

har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering samt intervjuat samtliga styrelseledamöter 

inklusive bolagets verkställande direktör. Baserat på dessa kontakter är det valberedningens 

uppfattning att styrelsens arbete fungerar mycket väl. Valberedningen har diskuterat de krav som 

kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 

övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga 

sammansättning. I sitt arbete har valberedningen beaktat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning på 

mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har 

som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag 

till val av styrelseledamöter. 

En kort tid innan offentliggörande av kallelsen till årsstämman 2016 informerades dåvarande 

valberedning om att Magnus Ericsson avböjde omval vid årsstämman 2016. Den dåvarande 

valberedningen bedömde då att sex ledamöter kunde utgöra ett erforderligt antal ledamöter fast det 

bedömdes som önskvärt att styrelsen består av sju ledamöter. 

Valberedningen inför årsstämman 2017 har gjort samma bedömning som tidigare valberedning, det 

vill säga att det är önskvärt att styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen har därtill bedömt 

att det är önskvärt att stärka styrelsen med ytterligare kompetens och erfarenhet med avseende på 

samhällsfastigheter, fastighetsförvaltning m.m. Valberedningen har samarbetat med ett externt 

rekryteringsföretag för att säkerställa ett brett urval av kandidater. Genom den föreslagna ledamoten 

Gunilla Högbom tillförs styrelsen kompetens och erfarenhet inom ovan nämnda områden. Gunilla 

Högbom har en Civilingenjörsexamen från KTH, lantmäterisektionen, med inriktning på 

fastighetsekonomi. Hon arbetar idag som verkställande direktör för Virtuosen Holding AB och kommer 

närmast från AFA Fastigheter där hon varit Chef Projekt. Gunilla har haft ett flertal ledande 

befattningar inom fastighetsbranschen med inriktning på såväl kommersiella som samhällsfastigheter 

och bostäder. 

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om 

kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå bolagets verksamhet. Förslaget 

innebär vidare att styrelsen kommer att bestå av fyra kvinnor och tre män.  Då andelen män uppgår 

till knappt 43 procent konstaterar valberedningen att Bolagsstyrningskollegiets uttalade målsättning 

om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädda könet är uppfylld. 

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att 

den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för 

bolagsstyrning.  
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Valberedningen har inte bedömt det som erforderligt att föreslå några ändringar i principerna för 

valberedningens sammansättning och arbete. 

_____________________ 
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2. INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER1 

 

Bengt Kjell, f 1954 

Styrelseordförande i bolaget sedan 2013 samt  

ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseordförande 

inom koncernen sedan 2009. 

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan  

i Stockholm. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SSAB och Expassum AB samt vice 

styrelseordförande i Indutrade AB. Styrelseledamot i AB 

Industrivärden, ICA Gruppen AB och Pandox AB med flera. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 

2 468 339 stamaktier och 10 000 preferensaktier. 

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen  

och bolagets större ägare 

 

Jens Engwall, f 1956 

Styrelseledamot och VD för bolaget sedan 2013.  

Styrelseuppdrag inom koncernen sedan 2009. 

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB,  

IKANO S.A., Quanta fuel AS, Hemfosa Gård AB med flera. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 

3 445 275 stamaktier.  

Ej oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen.  

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare. 

 

 

 

 

                                                           
1 Vad gäller information om övriga uppdrag och aktieinnehav i bolaget avser den angivna informationen 
förhållandena per den 1 mars 2017. 
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Anneli Lindblom, f 1967 

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ordförande i  

revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen. 

Utbildning: Ekonomexamen, Frans Schartaus Handelsinstitut,  

Stockholm. 

Övriga uppdrag: CFO för Acando AB (publ), styrelseordförande  

i NoClds AB samt styrelseuppdrag inom Acandokoncernen. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 

2 400 stamaktier. 

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen  

och bolagets större ägare 

 

Caroline Sundewall, f 1958 

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i  

revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.  

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i  

Stockholm.  

Övriga uppdrag: Styrelseordförande stiftelsen Streber Cup. 

Styrelseledamot och Vd för Caroline Sundewall AB. Styrelseledamot i 

Cramo Oy (Finland), Elanders AB och Mertzig Asset Management. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 

6 000 stamaktier och 2 000 preferensaktier. 

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen  

och bolagets större ägare 
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Ulrika Valassi, f 1967 

Styrelseledamot i bolaget sedan 2013 samt ledamot i  

revisionsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen.  

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet.  

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för 

Ålandsbanken Abp samt styrelseledamot i Intrum Justitia AB.  

Styrelseledamot och Vd för AU Management. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 

4 800 stamaktier.  

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen  

och bolagets större ägare. 

 

Per-Ingemar Persson, f 1956 

Styrelseledamot i bolaget sedan 2016 samt ledamot i  

ersättningsutskottet. Inga tidigare uppdrag inom koncernen. 

Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola.  

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i NEWS och ELU Konsult AB. 

Styrelseledamot och vice ordförande i Wihlborgs Fastigheter AB. 

Styrelseledamot i ett antal helägda bolag eller intressebolag inom 

Veidekkekoncernen, PEKE konsult AB samt ledamot i stiftelsen 

Botildenborg. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 

2 400 stamaktier. 

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen  

och bolagets större ägare. 
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Gunilla Högbom, f 1958      

Föreslagen styrelseledamot till årsstämman 2017. 

Utbildning: Civilingenjör, KTH, Stockholm.  

Övriga uppdrag: VD AB Virtuosen, styrelseledamot Sydholmarna 

Kapitalförvaltning AB, Archus AB samt Stiftelsen Danvikshem. 

Aktieinnehav i bolaget (inkl. eventuellt närståendeinnehav): 

-  

Oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen  

och bolagets större ägare. 
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3. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 

 
Till årsstämmans förfogande finns följande medel i moderbolaget Hemfosa Fastigheter AB (publ). 
 

Fritt eget kapital 31 december 2016  

Överkursfond 9 791 873 796 kronor 

Balanserat resultat 171 679 627 kronor 

Årets resultat  1 068 947 571 kronor 

Summa fritt eget kapital  11 032 500 994 kronor 

Till årsstämmans förfogande stående medel 11 032 500 994 kronor 

Till stamaktieägarna utdelas 4,40 kronor per 

stamaktie  

694 004 296 kronor 

Till preferensaktieägarna utdelas 10,00 kronor per 

preferensaktie  

109 999 990 kronor 

Balanseras i ny räkning  10 228 496 708 kronor 

Summa  11 032 500 994 kronor 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till stamaktieägarna, fram till nästkommande 

årsstämma, om totalt 4,40 kronor per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,10 kronor per 

stamaktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på stamaktier föreslår styrelsen 

den 27 april 2017, 10 juli 2017, 10 oktober 2017 och 10 januari 2018. För det fallet sådan dag inte är 

en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna 

utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till preferensaktieägarna, fram till 

nästkommande årsstämma, om totalt 10,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 

2,50 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på 

preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juli 2017, 10 oktober 2017, 10 januari 2018 och 10 april 2018. 

För det fallet sådan dag inte är en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. 

Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen 

efter respektive avstämningsdag. 

Styrelsens förslag om vinstutdelning till preferensaktieägarna är i enlighet med vad som framgår av 

bolagsordningen, vilken stipulerar villkoren för preferensaktierna. 

Sammanlagt uppgår den föreslagna utdelningen enligt ovan till totalt 804 004 286 kronor.  

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission 

av stamaktier (dagordningens punkt 14). Styrelsen föreslår att de nya stamaktier som kan komma att 

emitteras med stöd av bemyndigandet ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan, från och med den 
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dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av 

bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst 69 400 430 

kronor. 

_____________ 

Nacka i mars 2017 

Hemfosa Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen 
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4. STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE ENLIGT 18 KAP. 4 § OCH 19 KAP. 22 § 
AKTIEBOLAGSLAGEN 

 

Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning på bolagets stamaktier och preferensaktier för 

räkenskapsåret 2016 samt förslag om återköpsbemyndigande får styrelsen härmed lämna följande 

motiverade yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen. 

Förslag till vinstutdelning och förvärv av egna aktier 

Det framgår av förslaget till vinstdisposition att styrelsen föreslår utdelning på stamaktier och 

preferensaktier enligt följande.  

För varje stamaktie ska, fram till nästkommande årsstämma, lämnas utdelning om totalt 4,40 kronor 

med utbetalning kvartalsvis om 1,10 kronor per stamaktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa 

utdelningen på stamaktier föreslår styrelsen den 27 april 2017, 10 juli 2017, 10 oktober 2017 och 10 

januari 2018. För det fallet sådan dag inte är en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast 

föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg 

den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. 

För varje preferensaktie ska, fram till nästkommande årsstämma, lämnas utdelning om totalt 10,00 

kronor med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor per preferensaktie. Som avstämningsdagar för den 

kvartalsvisa utdelningen på preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juli 2017, 10 oktober 2017, 10 

januari 2018 och 10 april 2018. För det fallet sådan dag inte är en bankdag ska avstämningsdagen vara 

närmast föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s 

försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. 

Styrelsens förslag om vinstutdelning till preferensaktieägarna är i enlighet med vad som framgår av 

bolagsordningen, vilken stipulerar villkoren för preferensaktierna. 

Sammanlagt uppgår den föreslagna utdelningen enligt ovan till totalt 804 004 286 kronor.  

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission 

av stamaktier (dagordningens punkt 14). Styrelsen föreslår att de nya stamaktier som kan komma att 

emitteras med stöd av bemyndigandet ska ge rätt till utdelning i enlighet med ovan, från och med den 

dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av 

bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst 69 400 430 

kronor. 

Den föreslagna utdelningen utgör cirka 7,2 procent av moderbolagets eget kapital och cirka 5,2 procent 

av koncernens eget kapital per den 31 december 2016. Om maximal utdelning enligt ovan skulle utgå 

även för tillkommande stamaktier till följd av utnyttjande av bemyndigandet kommer den föreslagna 

utdelningen istället att utgöra högst 7,9 procent av moderbolagets eget kapital och högst 5,6 procent 

av koncernens eget kapital per den 31 december 2016. 
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Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill 

tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget 

vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.  

Verksamhetens art, omfattning och risker 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den 

verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernbolagen medför inte risker utöver vad som förekommer 

eller kan antas förekomma i aktuell bransch eller de risker som i allmänhet är förenade med bedrivande 

av näringsverksamhet. Härutöver har inte några händelser inträffat som negativt påverkar bolagets 

förmåga att göra värdeöverföringar till aktieägarna. Bolagets konjunkturberoende avviker inte från vad 

som i övrigt förekommer inom aktuell bransch. 

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning 

Bolagets och koncernens ekonomiska situation per den 31 december 2016 framgår av den senast 

avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för 

värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. 

Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 11 032 500 994 kronor. Bolagets soliditet 

uppgick per den 31 december 2016 till 72,4 procent samt koncernens soliditet till 41,2 procent. Bolaget 

har, inklusive avtalade kreditramar, tillgång till betydande likvida medel. Orealiserade vinster utgör en 

mindre andel av bolagets och koncernens eget kapital. 

Bolagets och koncernens finansiella ställning är stark. Den föreslagna värdeöverföringen 

(vinstutdelningen och återköpsbemyndigandet) äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som 

bedömts erforderliga. 

Värdeöverföringen påverkar inte bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande och 

förutsedda betalningsförpliktelser. Bolagets och koncernens likviditetsprognoser innefattar beredskap 

för att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna.  

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget 

och koncernen kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget och koncernen kan förväntas fullgöra 

sina förpliktelser på kort och lång sikt. 

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisats i den senast avgivna 

årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som 

är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna värdeöverföringen. 

Utdelningsförslagets och återköpsbemyndigandets försvarlighet 

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens 

bedömning att bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att den föreslagna 

vinstutdelningen och det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarliga med hänvisning till de krav 

som verksamhetens art, omfattning och risker, inklusive effekter av det allmänekonomiska läget, 
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ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncerns 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

_____________ 

Nacka i mars 2017 

Hemfosa Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen 
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5. REVISORSYTTRANDE ENLIGT 8 KAP. 54 § AKTIEBOLAGSLAGEN OM HURUVIDA 
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE HAR FÖLJTS 
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6. STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV 
ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ENLIGT PUNKT 10.3 I SVENSK KOD 
FÖR BOLAGSSTYRNING 

Styrelsen har sedan tidigare inrättat ett ersättningsutskott som bereder styrelsens beslut i frågor om 

ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare framläggs av ersättningsutskottet till styrelsen som lämnar 

förslag på sådana riktlinjer till årsstämman för godkännande. 

Ersättningsutskottet har även till uppgift att under året följa och utvärdera program för rörliga 

ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och 

ersättningsnivåer i bolaget.  

Styrelsen får härmed enligt punkt 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning lämna följande redovisning av 

resultatet av ersättningsutskottets utvärdering. 

Utvärdering av program för rörliga ersättningar till bolagsledningen 

Enligt gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska den rörliga delen av 

ersättningen belöna tydligt målrelaterade resultat och förbättringar i enkla och transparenta 

konstruktioner samt vara maximerad. Ett utfall ska relateras till uppfyllelsen av i förväg uppställda 

målsättningar avseende resultat, kassaflöde och tillväxt. Rörlig ersättning till respektive ledande 

befattningshavare ska inte överstiga fyra månadslöner och ska inte vara pensionsgrundande. Den 

rörliga lönen för hela gruppen av ledande befattningshavare i koncernen kan sammantaget uppgå till 

maximalt tre miljoner kronor. Beträffande rätt och möjlighet att erhålla rörlig ersättning exkluderas 

koncernens verkställande direktör och CFO för vilka någon rörlig ersättning inte ska utgå. 

Ersättningsutskottet har utvärderat målen för den rörliga ersättningen samt utfall för 2016 och 

bedömer att den rörliga ersättningen fortsatt är välavvägd och ligger väl i linje med aktieägarnas 

intressen samt att den rörliga ersättningen är viktig för att motivera och behålla medarbetare i 

bolagets ledning.  

Tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande 

ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer 

Enligt gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska bolaget tillämpa de 

ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att kunna rekrytera och behålla en 

bolagsledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsutskottet anser att 

riktlinjerna följer sitt syfte att motivera ledande befattningshavare att göra sitt yttersta för att 

säkerställa aktieägarnas intressen samt att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsens 

utvärdering visar också att riktlinjerna har tillämpats men att bedömning av uppnått utfall har gjorts 

diskretionärt. Bolagets revisor har avgivit ett yttrande till styrelsen om att bolaget inte har avvikit från 

de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2016. 

Ersättningsutskottet har, baserat på gjorda marknadsundersökningar, bedömt att bolagets 

ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer är marknadsmässiga. 
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7. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2017:1 AVSEENDE NYTECKNING AV 
AKTIER I HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL)  

1. Definitioner 

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 

"Aktie" stamaktie i Bolaget; 

"Avstämningsbolag" bolag som har infört avstämningsförbehåll i bolagsordningen och 
anslutit sina aktier till Euroclear; 

"Avstämningskonto" konto vid Euroclear för registrering av sådana finansiella instrument 
som anges i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument; 

"Bankdag" dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som 
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän 
helgdag i Sverige; 

"Bolaget" Hemfosa Fastigheter AB (publ), org.nr 556917-4377; 

"Euroclear" Euroclear Sweden AB; 

"Marknadsplats" Nasdaq Stockholm eller annan liknande reglerad eller oreglerad 
marknad; 

"Optionsinnehavare" innehavare av Optionsrätt med rätt till Teckning av nya Aktier; 

"Optionsrätt" rätt att teckna Aktie mot kontant betalning; 

"Teckning" sådan Teckning av Aktier som sker med stöd av Optionsrätt; 

"Teckningskurs" den kurs till vilken Teckning av ny Aktie kan ske; och 

"Teckningsoptionsbevis" bevis till vilket knutits ett visst antal Optionsrätter enligt dessa villkor. 

 

2. Optionsrätter 

Det sammanlagda antalet Optionsrätter uppgår till högst 1 450 000. Optionsrätterna 

representeras av Teckningsoptionsbevis. Teckningsoptionsbevisen är ställda till viss man eller 

order. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag får Bolagets styrelse fatta beslut om att Optionsrätterna ska 

registreras på Avstämningskonto. Vid sådant förhållande ska inga Teckningsoptionsbevis eller 

andra värdepapper ges ut. Optionsinnehavare ska på Bolagets anmaning vara skyldig att 
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omedelbart till Bolaget eller Euroclear inlämna samtliga Teckningsoptionsbevis 

representerande Optionsrätter samt meddela Bolaget erforderliga uppgifter om 

värdepapperskonto på vilket innehavarens Optionsrätter ska registreras. 

Om Bolagets styrelse fattat beslut enligt andra stycket ovan, ska styrelsen därefter vara 

oförhindrad att, med de begränsningar som må följa av lag eller annan författning, fatta beslut 

om att Optionsrätterna inte längre ska vara registrerade på Avstämningskonto. 

3. Rätt att teckna nya aktier 

Optionsinnehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den 1 maj 2022 till och med 

den 31 maj 2022, och från och med den 1 augusti 2022 till och med den 31 augusti 2022 eller 

till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt 

teckna en ny Aktie. Teckningskursen per Aktie är 115 procent av den volymvägda 

genomsnittskursen enligt NASDAQ Stockholms officiella kurslista för stamaktien under 

perioden 2 maj 2017 – 15 maj 2017. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier 

som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 

nedan. 

Bolaget ska vara skyldigt att om Optionsinnehavare så påkallar under ovan angiven tid, 

emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning. 

4. Teckning av aktier 

Under tid Bolaget är Avstämningsbolag och Optionsrätt är registrerad på Avstämningskonto 

ska följande gälla. Vid Teckning ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till 

Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande institut. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag eller om Optionsrätt inte är registrerad på 

Avstämningskonto ska Teckning ske genom skriftlig anmälan på teckningslista till Bolaget 

varvid antalet Optionsrätter som utnyttjas ska anges. Vid Teckning ska Optionsinnehavare i 

förekommande fall inlämna motsvarande Teckningsoptionsbevis till Bolaget. 

5. Betalning 

Vid Teckning ska betalning samtidigt erläggas kontant för det antal Aktier som Teckningen 

avser. 

6. Införande i aktiebok m.m. 

Om Bolaget är Avstämningsbolag vid Teckning verkställs Teckning och tilldelning genom att de 

nya Aktierna interimistiskt registreras på Avstämningskonto genom Bolagets försorg. Sedan 

registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på Avstämningskonto slutgiltig. Som 

framgår av § 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig registrering på 

Avstämningskonto. 
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Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid Teckningen, verkställs Teckning och tilldelning 

genom att de nya Aktierna tas upp i Bolagets aktiebok varefter registrering ska ske hos 

Bolagsverket. 

7. Rätt till vinstutdelning 

Om Bolaget är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt till 

vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter 

det att Teckning verkställts. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag medför Aktie som tillkommit på grund av Teckning rätt 

till vinstutdelning första gången på närmast följande bolagsstämma efter det att Teckning 

verkställts. 

8. Omräkning av teckningskurs m.m. 

Genomför Bolaget någon av nedan angivna åtgärder gäller, beträffande den rätt som 

tillkommer Optionsinnehavare, vad som följer enligt nedan. 

Inte i något fall ska dock omräkning enligt bestämmelserna i denna § 8 kunna leda till att 

Teckningskursen understiger kvotvärdet på Bolagets Aktier. 

A. Fondemission 

Genomför Bolaget en fondemission ska Teckning – där Teckning görs på sådan tid, att den inte kan 

verkställas senast tre veckor före bolagsstämma, som beslutar om emissionen – verkställas först sedan 

stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd efter 

emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på Avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt 

att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen 

för emissionen. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag vid tiden för bolagsstämmans beslut om emission, ska Aktier 

som tillkommit på grund av Teckning som verkställts genom att de nya Aktierna tagits upp i aktieboken 

som interimsaktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut ha rätt att deltaga i emissionen. 

Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemission tillämpas en omräknad Teckningskurs 

liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av. 

Omräkningarna utförs av Bolaget enligt följande formel: 

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x antalet Aktier före 
fondemissionen 
______________________________________________ 
antalet Aktier efter fondemissionen 

 
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna x antalet Aktier efter fondemissionen 
_______________________________________________ 
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antalet Aktier före fondemissionen 
 
   
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs snarast möjligt efter 

bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas i förekommande fall först efter 

avstämningsdagen för emissionen. 

B. Sammanläggning eller uppdelning (split) 

Vid sammanläggning eller uppdelning (split) av Bolagets befintliga Aktier har bestämmelserna i punkt 

A motsvarande tillämpning, varvid i förekommande fall som avstämningsdag ska anses den dag då 

sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear. 

C. Nyemission av aktier 

Vid nyemission med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya Aktier mot kontant betalning eller 

mot betalning genom kvittning ska följande gälla beträffande rätten att delta i emissionen på grund av 

Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Optionsrätt: 

1. Beslutas emissionen av Bolagets styrelse under förutsättning av bolagsstämmans 

godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i emissionsbeslutet och, 

i förekommande fall, i underrättelsen enligt 13 kap. 12 § aktiebolagslagen till aktieägarna, 

anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att Aktie, som tillkommit genom 

Teckning, ska medföra rätt att deltaga i emissionen. 

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning - där anmälan om Teckning görs på 

sådan tid, att Teckningen inte kan verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma som 

beslutar om emissionen - verkställas först sedan Bolaget verkställt omräkning. Aktie, som 

tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på Avstämningskonto, vilket 

innebär att de inte har rätt att deltaga i emissionen. Slutlig registrering på Avstämningskonto 

sker först efter avstämningsdagen för emissionen. 

Vid Teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer 

tillämpas en omräknad Teckningskurs liksom en omräkning av det antal Aktier som varje Optionsrätt 

berättigar till Teckning av. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 

omräknad 
Teckningskurs 

= föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs under 
den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (Aktiens 
genomsnittskurs) 
_______________________________________________ 
 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten 

   
omräknat antal 
Aktier som varje 

= föregående antal Aktier, som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav 
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten 
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Optionsrätt ger rätt 
att teckna 

___________________________________________________ 
 
Aktiens genomsnittskurs 

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 

teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen 

enligt Marknadsplatsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som 

slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs 

ska inte ingå i beräkningen. 

Det teoretiska värdet på teckningsrätten beräknas enligt följande formel: 

teckningsrättens värde = det antal nya Aktier som högst kan komma att utges enligt 
emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs minus 
teckningskursen för den nya Aktien 
___________________________________________________ 
 
antalet Aktier före emissionsbeslutet 
 

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt ska 

fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som 

verkställs därefter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt C. Härvid ska istället för vad 

som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 

värderingsman utsedd av Bolaget. 

Under tid som Bolaget är Avstämningsbolag ska följande gälla. Under tiden till dess att omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, 

verkställs Teckning endast preliminärt, varvid det antal Aktier, som varje Optionsrätt före omräkning 

berättigar till Teckning av, upptas interimistiskt på Avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att 

varje Optionsrätt efter omräkningar kan berättiga till ytterligare Aktier enligt § 3 ovan. Slutlig 

registrering på Avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts. 

Om Bolaget inte är Avstämningsbolag verkställs Teckning genom att de nya Aktierna upptages i 

aktieboken som interimsaktier. Sedan omräkningarna har fastställts upptages de nya Aktierna i 

aktieboken som aktier. 

D. Emission av konvertibler eller teckningsoptioner 

Vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna och mot 

kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller teckningsoptioner, utan 

betalning, har bestämmelserna i punkt C första stycket 1 och 2 om rätten att delta i nyemission på 

grund av Aktie som tillkommit genom Teckning motsvarande tillämpning. 
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Vid Teckning som verkställs i sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas 

en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga 
betalkurs under den i emissionsbeslutet fastställda 
teckningstiden (Aktiens genomsnittskurs) 
_________________________________________________ 
 
Aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde 
 

   
omräknat antal Aktier som 
varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att 
teckna x Aktiens genomsnittskurs ökad med 
teckningsrättens värde 
_________________________________________________ 
 
Aktiens genomsnittskurs 
 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 
 

Teckningsrättens värde ska anses motsvara det matematiskt framräknade värdet efter justering för 

nyemission och med beaktande av marknadsvärdet beräknat i enlighet med vad som anges i punkt C 

ovan. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt ska 

fastställas av Bolaget två Bankdagar efter teckningstidens utgång och tillämpas vid Teckning som 

verkställs därefter. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas enligt denna punkt D. Härvid ska istället för vad 

som anges beträffande Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende 

värderingsman utsedd av Bolaget. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier 

som belöper på varje Optionsrätt fastställs, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga 

motsvarande tillämpning. 

E. Erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D 

Vid ett riktat erbjudande till aktieägarna i annat fall än som avses i punkt A-D att med företrädesrätt 

enligt principerna i aktiebolagslagen av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, ska 

vid Teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt att delta i 

erbjudandet, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som varje 

Optionsrätt ger rätt att teckna. Detsamma gäller om Bolaget beslutar att enligt nämnda principer till 

aktieägarna dela ut värdepapper eller rättigheter utan vederlag. 
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Omräkningarna ska utföras av Bolaget enligt följande formel: 

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (Aktiens 
genomsnittskurs) 
______________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande 
i erbjudandet (inköpsrättens värde) 
 

   
omräknat antal Aktier 
som varje Optionsrätt ger 
rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna x 
Aktiens genomsnittskurs ökad med inköpsrättens värde 
______________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 
 

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, ska värdet av rätten att delta i 

erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Värdet på inköpsrätten ska så långt möjligt 

fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas 

ha uppkommit till följd av erbjudandet. 

Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller handel med inköpsrätter annars inte ägt rum, ska 

omräkningen av Teckningskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan, 

varvid värdet av rätten att delta i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den 

marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av 

erbjudandet. 

Den omräknade Teckningskursen fastställs av Bolaget snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång 

och tillämpas vid Teckning som verkställs sedan den omräknade kursen fastställts. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande 

Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av 

Bolaget. 

Vid Teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier 

som belöper på varje Optionsrätt fastställts, ska bestämmelsen i punkt C sista stycket ovan äga 

motsvarande tillämpning. 

F. Nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner 

Vid nyemission eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för 

aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller, såvitt gäller 

teckningsoptioner, utan betalning, får Bolaget besluta att ge samtliga Optionsinnehavare samma 

företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, utan 

hinder av att Teckning på grund av Optionsrätt inte har verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier 
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som Optionsinnehavaren skulle ha erhållit, om Teckning verkställts efter den Teckningskurs som gällde 

och det antal Aktier som belöpte på varje Optionsrätt vid tidpunkten för beslutet om emission. 

Vid ett sådant riktat erbjudande till aktieägarna som avses i punkt E ovan, ska föregående stycke ha 

motsvarande tillämpning. Det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till ska därvid 

fastställas efter den Teckningskurs som gällde och det antal Aktier som belöpte på varje Optionsrätt 

vid tidpunkten för beslutet om erbjudande. 

Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i 

punkt F, ska någon omräkning enligt punkt C, D eller E av Teckningskursen inte äga rum. 

G. Kontant utdelning till aktieägarna 

Vid kontant utdelning till aktieägarna ska omräkning av Teckningskursen och antalet Aktier som 

belöper på varje Optionsrätt inte ske.  

H. Minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna 

Vid minskning av aktiekapitalet med återbetalning till ägarna av Aktier, tillämpas en omräknad 

Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som belöper på varje Optionsrätt. 

Omräkningen utförs av Bolaget enligt följande formler: 

omräknad Teckningskurs = föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga betalkurs 
under en period om 25 handelsdagar räknat fr.o.m. den dag då 
Aktien noteras utan rätt till återbetalning (Aktiens 
genomsnittskurs) 
____________________________________________________ 
 
Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas 
per Aktie 

   
omräknat antal Aktier 
som varje Optionsrätt ger 
rätt att teckna 

= föregående antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna 
x Aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas 
per Aktie 
_____________________________________________________ 
Aktiens genomsnittskurs 

 
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier ska i stället för det 

faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande: 

beräknat 
återbetalningsbelopp 
per Aktie 

= det faktiska belopp som återbetalas per inlöst Aktie minskat med 
Aktiens genomsnittliga betalkurs under en period om 25 
handelsdagar närmast före den dag då Aktien noteras utan rätt till 
deltagande i nedsättningen (Aktiens genomsnittskurs) 
_____________________________________________________ 
 
det antal Aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en 
Aktie minskat med talet 1 
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Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med punkt C ovan. 

Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt 

fastställs av Bolaget två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 handelsdagar och 

tillämpas vid Teckning som verkställs därefter. 

Vid Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier 

varje Optionsrätt berättigar till Teckning av fastställts, ska bestämmelserna i punkt C, sista stycket 

ovan, äga motsvarande tillämpning. 

Om Bolagets Aktier inte är föremål för notering eller handel på Marknadsplats ska en omräknad 

Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställas. Härvid ska istället för vad som anges beträffande 

Aktiens genomsnittskurs, värdet på Aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av 

Bolaget. 

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med återbetalning till aktieägarna, 

vilken minskning inte är obligatorisk, eller om Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapital 

– skulle genomföra återköp av egna Aktier men där, enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn 

till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är 

obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antal Aktier som varje Optionsrätt berättigar till 

Teckning av ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan. 

I. Ändamålsenlig omräkning 

Genomför Bolaget åtgärd som avses i punkt A-E, G, H eller M och skulle enligt Bolagets styrelses 

bedömning tillämpningen av de föreskrivna omräkningsformlerna med hänsyn till åtgärdens tekniska 

utformning eller av annat skäl inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som 

Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska styrelsen genomföra 

omräkningen av Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier som belöper på varje Optionsrätt 

på det sätt styrelsen finner ändamålsenligt för att få ett skäligt resultat. 

J. Avrundning 

För fastställande av omräknad Teckningskurs ska avrundning av Teckningskursen inte ske. 

K. Likvidation 

Vid likvidation enligt 25 kap. aktiebolagslagen får Teckning inte vidare verkställas. Det gäller oavsett 

likvidationsgrunden och oberoende av om beslutet att Bolaget ska träda i likvidation vunnit laga kraft 

eller inte. 

Samtidigt som kallelse till bolagsstämma sker och innan bolagsstämma tar ställning till fråga om 

Bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen ska Optionsinnehavarna 

genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om saken. I meddelandet ska tas in en erinran om 

att Teckning inte får verkställas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. 
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Skulle Bolaget lämna meddelande om att det överväger att frivilligt träda i likvidation, ska 

Optionsinnehavare - oavsett vad som sägs i § 3 om tidigaste tidpunkt för påkallande av Teckning - ha 

rätt att göra anmälan om Teckning av Aktier med utnyttjande av Optionsrätten från den dag då 

meddelandet lämnats. Det gäller dock bara om Teckning kan verkställas senast på tionde 

kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation ska behandlas. 

L. Fusion 

Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap. 15 § aktiebolagslagen , varigenom Bolaget 

ska uppgå i annat bolag, får påkallande av Teckning därefter ej ske. 

Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, ska 

Optionsinnehavarna genom meddelande enligt § 9 nedan underrättas om fusionsavsikten. I 

meddelandet ska en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen 

samt ska Optionsinnehavarna erinras om att Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion 

i enlighet med vad som angivits i föregående stycke. 

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska Optionsinnehavare äga rätt att 

påkalla Teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan 

verkställas senast tre veckor före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget ska 

uppgå i annat bolag, ska godkännas. 

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap. 28 § aktiebolagslagen , varigenom Bolaget 

ska uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets Aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap. 

samma lag ska följande gälla. 

Äger ett svenskt moderbolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att 

upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag 

för påkallande av Teckning enligt § 3 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista 

dag för påkallande av Teckning (Slutdagen). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från offentliggörandet. 

M. Delning 

Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan enligt 24 kap. 17 § aktiebolagslagen varigenom 

Bolaget ska delas genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera 

aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett 

omräknat antal Aktier som varje Optionsrätt ger rätt att teckna, enligt de principer som framgår i punkt 

E ovan. Omräkningen ska baseras på den del av Bolagets tillgångar och skulder som övertas av 

övertagande bolag. 

Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till 

aktieägarna i Bolaget ska bestämmelserna om likvidation enligt punkt K ovan äga motsvarande 

tillämpning, innebärande bl.a. att rätten att begära Teckning upphör samtidigt med registreringen 

enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen och att underrättelse till Optionsinnehavare ska ske senast två 

månader innan delningsplanen underställs bolagsstämman. 
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N. Tvångsinlösen 

Äger ett svenskt moderbolag, självt eller tillsammans med dotterföretag, mer än 90 procent av aktierna 

med mer än 90 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör moderbolaget sin 

avsikt att påkalla tvångsinlösen, ska vad som i sista stycket punkt L sägs om Slutdag äga motsvarande 

tillämpning. 

Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i denna punkt, ska Optionsinnehavare 

äga rätt att göra sådant påkallande fram till och med Slutdagen. Bolaget ska senast fem veckor före 

Slutdagen genom meddelande enligt punkt 9 nedan erinra Optionsinnehavarna om denna rätt samt 

att påkallande av Teckning ej får ske efter Slutdagen. 

Har majoritetsägaren enligt 22 kap. 6 § aktiebolagslagen begärt att en tvist om inlösen ska avgöras av 

skiljemän, får Optionsrätten inte utnyttjas för Teckning förrän inlösentvisten har avgjorts genom en 

dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft. Om den tid inom vilken Teckning får ske löper ut 

dessförinnan eller inom tre månader därefter, har Optionsinnehavaren ändå rätt att utnyttja 

Optionsrätten under tre månader efter det att avgörandet vann laga kraft. 

O. Upphörd eller förfallen likvidation, fusion eller delning 

Oavsett vad som sagts under punkt K, L och M om att Teckning inte får verkställas efter beslut om 

likvidation eller godkännande av fusionsplan eller delningsplan, ska rätten till Teckning åter inträda om 

likvidationen upphör eller frågan om fusion eller delning förfaller. 

P. Konkurs eller företagsrekonstruktion 

Vid Bolagets konkurs eller om beslut fattas om att Bolaget ska bli föremål för företagsrekonstruktion 

får Teckning med utnyttjande av Optionsrätt inte ske. Om konkursbeslutet eller beslutet om 

företagsrekonstruktion hävs av högre rätt, återinträder rätten till Teckning. 

Q. Byte av redovisningsvaluta 

Genomför Bolaget byte av redovisningsvaluta, innebärande att Bolagets aktiekapital ska vara bestämt 

i annan valuta än svenska kronor, ska Teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet 

är bestämt i. Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som använts för 

omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet. 

Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Bolaget och ska tillämpas vid Teckning som verkställs 

från och med den dag som bytet av redovisningsvaluta får verkan. 

R. Motsvarande villkor för kupongbolag 

I de fall ovan angivna omräkningsvillkor hänvisar till avstämningsdagen och Bolaget vid 

omräkningstillfället inte är Avstämningsbolag ska istället för avstämningsdagen tillämpas jämförlig 

tidpunkt som används i motsvarande villkor för kupongbolag. 



28 

 

9. Meddelanden 

Meddelanden rörande Optionsrätterna ska skriftligen tillställas varje Optionsinnehavare under adress 

som är känd för Bolaget. 

10. Ändring av villkor 

Bolagets styrelse har rätt att för Optionsinnehavarnas räkning besluta om ändring av dessa villkor i den 

mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut gör det nödvändigt att ändra villkoren 

eller om det i övrigt - enligt styrelsens bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt 

att ändra villkoren och Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något hänseende försämras. 

11. Sekretess 

Bolaget, kontoförande institut eller Euroclear får inte obehörigen till tredje man lämna uppgift om 

Optionsinnehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om Optionsinnehavares 

konto i Bolagets avstämningsregister: 

(i) Optionsinnehavarens namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt 

postadress; 

(ii) antal Optionsrätter. 

12. Tillämplig lag 

Svensk lag gäller för dessa Optionsrätter och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan i anledning 
av dessa villkor ska väckas vid den tingsrätt där Bolagets styrelse har sitt säte eller vid sådant annat 
forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget. 

__________________________ 
 


