STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (PUNKT 10 B PÅ
AGENDAN)
Till årsstämmans förfogande finns följande medel i moderbolaget Hemfosa Fastigheter AB (publ).

Fritt eget kapital 31 december 2015
Överkursfond

7 996 869 014 kronor

Balanserat resultat

151 292 459 kronor

Årets resultat

765 243 849 kronor

Summa fritt eget kapital

8 913 405 322 kronor

Till årsstämmans förfogande stående medel

8 913 405 322 kronor

Till stamaktieägarna utdelas 4,20 kronor per
stamaktie

552 048 874 kronor

Till preferensaktieägarna utdelas 10,00 kronor per
preferensaktie

109 999 990 kronor

Balanseras i ny räkning

8 251 356 458 kronor

Summa

8 913 405 322 kronor

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till stamaktieägarna, fram till nästkommande
årsstämma, om totalt 4,20 kronor per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,05 kronor per
stamaktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på stamaktier föreslår styrelsen den
21 april 2016, 10 juli 2016, 10 oktober 2016 och 10 januari 2017. 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 2016, 10 oktober 2016, 10 januari 2017 och 10 april 2017.
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 662 048 864 kronor.

Styrelsen har vidare fattat beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna
under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (dagordningens punkt 13). Styrelsen föreslår att de
nya stamaktier som kan komma att emitteras enligt styrelsens beslut om nyemission 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. Under förutsättning att årsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission ska en
utdelning för tillkommande stamaktier kunna uppgå till högst 105 000 000 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 51 903 666 kronor.
Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

_____________
Nacka i mars 2016
Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

