
 

 
 
 

Protokoll fört vid årsstämma i Svenska 
Nyttobostäder AB (publ), org.nr 
559250–9607, ("Bolaget") avhållen 
den 25 maj 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
1. STÄMMANS ÖPPNANDE 

Styrelsens ordförande, Emma Norburg, förklarade årsstämman öppnad. 
 
2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN 

Till ordförande vid stämman utsågs Emma Norburg. Noterades att Therese Pekkanen skulle 
föra dagens protokoll. 

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över i bolagsstämmoaktieboken införda aktieägare som anmält 
sig och poströster som inkommit i vederbörlig ordning, fastställdes som röstlängd vid 
stämman.  
 
4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Stämman godkände det av styrelsen framlagda förslaget till dagordning. 

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER 

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, skulle justeras av Lars Olof Larson. 
 
6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD  

Noterades att kallelse till stämman hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 25 april 
2022 och att den annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 27 april 2022 samt att 
information om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 27 april 2022.  
 
Stämman konstaterades ha blivit i behörig ordning sammankallad. 
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7. ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Bolagets verkställande direktör Tommy Johansson höll ett anförande beträffande 
verksamhetsåret 2021 och utvecklingen hittills under 2022. Aktieägarna bereddes tillfälle att 
ställa frågor.   

8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING, REVISIONSBERÄTTELSE 
SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERN-
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SENASTE RÄKENSKAPSÅRET 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom koncernredovisningen och koncern-
revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, vilka hållits tillgängliga under mer än tre veckor 
före stämman, framlades.  
 
9. BESLUT OM 

a) fastställande av resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning  

 
Beslutades att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
 
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 
Beslutades att disponera Bolagets resultat och avstämningsdagar i enlighet med styrelsens 
förslag i Bilaga 2. 
 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 
 
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Antecknades att styrelseledamöter, som även är aktieägare eller ombud för aktieägare på 
stämman, var för sig avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del.  
 
Det noterades att beslutet var enhälligt. 
 
10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH 

STYRELSESUPPLEANTER OCH BESLUT ATT UTSE REVISIONSBOLAG 

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex 
styrelseledamöter utan suppleanter. 
 
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att utse ett revisionsbolag till revisor. 
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11. FASTSTÄLLELSE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN 

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska erhålla ett arvode om totalt 
750.000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 250.000 kronor och övriga ledamöter 
erhåller 100.000 kronor vardera. 
 
Noterades att, för det fall att styrelseledamot uppdras att utföra arbete som normalt sett inte 
ingår i ett styrelseuppdrag, kan ersättning för sådant arbete komma att utbetalas. 
 
Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt 
löpande räkning. 
 
12. VAL AV STYRELSE OCH REVISIONSBOLAG ELLER REVISORER 

Beslutades i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Joakim Alm, Jonas Bengtsson, 
Gunilla Högbom, Emma Norburg och Hanna Wachtmeister och att nyvälja Fredrik Arpe till 
styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023.  
 
Beslutades att omvälja Emma Norburg som styrelsens ordförande. 
 
Vidare beslutades i enlighet med aktieägares förslag att omvälja Ernst & Young AB som 
Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har meddelat 
att Jonas Svensson kommer att utses till huvudansvarig revisor. 
 
13. BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER 

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3 om en riktad nyemission av högst 
1.150.000 preferensaktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 46.000 
kronor.  
 
Det noterades att beslutet var enhälligt.  
 
14. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA 

PREFERENSAKTIER 

Beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om och genomföra nyemission av 
preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.  
 
Det noterades att beslutet var enhälligt.  
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15. STÄMMANS AVSLUTANDE 

Ordföranden förklarade stämman avslutad. 
 
 

* * * * *  
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Vid protokollet:
  
 
 
_______________________ 
Therese Pekkanen  

 
 
 
 
 

 
 
 
Justeras:
  
 

 
 
 
Justeras: 
 

 
 
________________________ 
Emma Norburg  

 
 
________________________ 
Lars Olof Larson 



 
 

 

 
 

Fullständigt förslag till beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen (punkt 9b) 

 
 
 
Till årsstämmans förfogande står totalt 756.657.081 kronor.  
 
Styrelsen föreslår att utdelning sker till preferensaktieägarna med fem (5) kronor per 
preferensaktie fördelat på kvartalsvis utbetalning om en krona och tjugofem öre (1,25) per 
preferensaktie, vilket innebär en utdelning om totalt 52.247.460 kronor årligen på befintliga 
preferensaktier.   
 
Enligt bolagsordningen ska avstämningsdagar för utdelningen vara sista vardagen i juni, 
september, december och mars. 
 
Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som dels kan 
komma att emitteras enligt beslut på stämman, dels med stöd av stämmans bemyndigande, dels 
enligt beslut av extra bolagsstämma innan nästa årsstämma ska ge rätt till utdelning från och 
med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, innebärande en 
första utdelning om 1,25 kronor med närmast följande avstämningsdag enligt ovan.  
 
Ingen utdelning föreslås ske till stamaktieägarna.  
 
Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
uppställs i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen.  
 
Den föreslagna utdelningen minskar bolagets och koncernens soliditet, men som ändock efter 
föreslagen utdelning kommer att vara betryggande i relation till den bransch som bolaget och 
koncernen verkar inom. Utvecklingen av koncernen och därmed moderbolagets verksamhet är 
positiv med generellt god efterfrågan på koncernens lägenheter. Vidare gör styrelsen 
bedömningen att koncernen och därmed moderbolaget har en bra tillgångsmassa vilket ger goda 
förutsättningar för framtida vinster och kassaflöden.  
 
Styrelsens bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning innebär att 
utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att den föreslagna 
utdelningen inte kommer att påverka bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och 
lång sikt eller göra nödvändiga investeringar. 
 

 

 
Stockholm i april 2022 

Svenska Nyttobostäder AB (publ) 
Styrelsen 



 
 

 

 
 

Förslag till beslut om riktad nyemission av preferensaktier (punkt 13) 
 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1.150.000 
preferensaktier innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 46.000 kronor. För 
beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 

• Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
tillkomma Grafnäs Holding AB, 559170-7830. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget nya strategiska 
aktieägare samt kapital i syfte att stärka bolagets framtida finansiella flexibilitet. 

• Teckningskursen ska uppgå till 100 kronor per preferensaktie. Teckningskursen har 
fastställts baserat på överenskommelse mellan tecknarna och bolaget. Överkursen ska 
tillföras fri överkursfond. 

• Teckning av aktier ska ske på teckningslista. Teckning och betalning för de tecknade 
aktierna ska ske inom sex månader från emissionsbeslutet. 

• Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens 
möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § 
aktiebolagslagen. 

• De nya aktierna berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos 
Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

• Tilldelning av preferensaktierna är villkorat av att tillträde av Grafnäs Hyresrätt AB, 
559073-2334, som äger fastigheten Nacka Skarpnäs 2:24 (Skogshusen), sker. 

• De nya aktierna omfattas av det i bolagsordningen intagna inlösenförbehållet.  

• Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de formella justeringar som 
kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear 
Sweden AB. 

Eftersom tecknaren är närstående till bolaget krävs för giltigt beslut att beslutet biträds av 
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda 
vid stämman.  

 

 

 
Stockholm i april 2022 

Svenska Nyttobostäder AB (publ) 
Styrelsen 



 
 

 

 
 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av 
preferensaktier (punkt 14) 

 
 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta 
om nyemission av preferensaktier. Ökningen av aktiekapitalet får, om den sker med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av 
aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse 
om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten 
ska kunna ske är att bolaget ska kunna finansiera eventuella förvärv av bolag eller rörelser, eller 
åstadkomma en ökad ägarspridning. 
 

 

 

 
Stockholm i april 2022 

Svenska Nyttobostäder AB (publ) 
Styrelsen 


