
 

 

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE 

FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV STAMAKTIER (PUNKT 14 PÅ 

DAGORDNINGEN) 

Bolagets styrelse och ledning ser fortsatt goda möjligheter att genomföra fastighetsförvärv för att 

öka bolagets tillväxt och förbättra resultatet samt kassaflödet och på så sätt tillvarata aktieägarnas 

intressen. Även med beaktande av styrelsens förslag att årsstämman ska godkänna styrelsens beslut 

om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna (punkt 13 på dagordningen) 

föreslår därför styrelsen ett begränsat emissionsbemyndigande för att ha hög beredskap att utnyttja 

förvärvstillfällen som bedöms gynnsamma för bolaget. 

Styrelsen föreslår således att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för 

tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta 

beslut om nyemission av stamaktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av 

bolagsordningen. Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst 

motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Hemfosa vid tidpunkten för 

utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig 

teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller 

genom kvittning. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att 

emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av 

fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter. 

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser, föreslås bemyndigas 

att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med 

registreringen av beslutet hos Bolagsverket. 

Beslut enligt ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de 

avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
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