
 

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om 

företrädesemission av stamaktier serie A och B, punkt 7  

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 6 oktober 2020 om 

nyemission av stamaktier av serie A och serie B med företrädesrätt för stamaktieägarna enligt 

villkoren nedan. Nyemissionen ska avse en emissionslikvid om cirka 2 miljarder kronor, före 

emissionskostnader. Syftet är att använda emissionslikviden för att fortsatt verkställa bolagets strategi 

genom att ge bolaget utrymme för fortsatt värdeskapande genom selektiva förvärv till den svenska 

eller utländska fastighetsportföljen samt ytterligare produktutveckling. Därutöver kommer 

emissionslikviden ge bolaget en stärkt balansräkning, lägre belåningsgrad och ökad finansiell 

flexibilitet. 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 10 november 2020 

besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal stamaktier av 

serie A och serie B 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 av serie A 

respektive serie B i förhållande till det antal stamaktier av serie A respektive serie B de äger.  

Rätt att erhålla teckningsrätter ska tillkomma den som den 17 november 2020 (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 

av serie A respektive serie B tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska 

styrelsen inom ramen för nyemissionens högsta belopp, 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, ska 

fördelningen ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till de investerare 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 av serie A och serie B med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant 

betalning under tiden från och med den 19 november 2020 till och med den 3 december 2020. 

Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista under samma period. Stamaktier som 

tecknats utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter att besked om tilldelning 

har skickats till tecknaren.  

Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.  



 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden 

I samband med företrädesemissionen har bolaget erhållit teckningsförbindelser från bolagets två till 

kapitalet största aktieägare, M2 Asset Management AB-koncernen samt Corem Property Group AB, 

som tillsammans innehar 33,8 procent av stamaktierna och 32,6 procent av rösterna i bolaget1. M2 

Asset Management AB (publ) har lämnat ett garantiåtagande. Sammantaget omfattas 

företrädesemissionen fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för 

ingångna teckningsförbindelser. För lämnade garantiåtaganden utgår en ersättning om en procent av 

det garanterade beloppet. 

Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter eller utan teckningsrätter, kan M2 Asset 

Management AB-koncernen efter nyemissionen till följd av lämnat garantiåtagande komma att öka sin 

andel av kapital och röster i bolaget till 30 procent eller mer av röstetalet i Klövern. Den maximala 

andel som M2 Asset Management AB-koncernen kan komma att inneha av kapital och röster i bolaget 

kommer att offentliggöras när de slutliga villkoren för nyemissionen har fastställts av styrelsen den 10 

november 2020. Aktiemarknadsnämnden har medgett M2 Asset Management AB undantag från den 

budplikt som skulle kunna uppkomma om M2 Asset Management ABs garantiåtagande behöver 

uppfyllas. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge undantag från budplikt är att 

aktieägarna vid bolagsstämma godkänner styrelsens beslut om nyemission med minst två tredjedelar 

av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som 

innehas och på stämman företräds av M2 Asset Management AB-koncernen. 

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 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller 

den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på 

bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten hos 

Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

 

 
1 Återköpta aktier kan inte företrädas vid bolagsstämma och har således exkluderats från det totala antalet röster. 


