BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV STAMAKTIER MED
FÖRETRÄDESRÄTT FÖR STAMAKTIEÄGARNA (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 14 mars 2016 att öka
aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna enligt
villkoren nedan. Nyemissionen ska avse en emissionslikvid om cirka 1 800 MSEK, före
emissionskostnader. Syftet är att använda emissionslikviden till finansiering av fastighetsförvärv som
bolaget kontinuerligt utvärderar som en del i den löpande verksamheten samt investeringar i
befintliga fastigheter.
Styrelsen kommer senast den 14 april 2016 att besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital
ska ökas med, det antal stamaktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas för
varje ny stamaktie.
Rätt till teckning, avstämningsdag och tilldelning
Samtliga stamaktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna i förhållande
till det antal stamaktier de äger.
Rätt att få teckningsrätter ska tillkomma den som den 21 april 2016 (avstämningsdagen för
nyemissionen) är registrerad som aktieägare av stamaktier i bolaget.
Teckning av stamaktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga stamaktier
tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska styrelsen besluta om tilldelning av
stamaktier tecknade utan teckningsrätter.
Tilldelning ska därvid ske enligt följande. I första hand ska aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda
erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska 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, ska fördelningen ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till personer
som tecknat utan företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som
tecknats och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Teckningstid och betalning
Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 26 april 2016 till och med den 10 maj 2016.
Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista under perioden som angivits ovan.
Stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om
att tilldelning har skickats till tecknaren.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Rätt till utdelning
De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna registrerats hos Bolagsverket.
Bemyndigande
Bolagets verkställande direktör, eller den som han utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i
beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket
respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
___________________

