
 

Protokoll fört vid årsstämma i Klövern AB 

(publ), org.nr 556482-5833, onsdagen 

den 27 april 2022. 

 

 

 

1 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN M.M 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja styrelsens ordförande 

Patrik Essehorn till ordförande vid stämman.  

Noterades att Anna Magnusson tjänstgjorde som protokollförare.  

Det antecknades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lag (2022:121) om 

tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, 

innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på 

förhand, s k poströstning.  

Kallelsen bifogas som Bilaga A. 

Det formulär som använts för poströstning bifogas som Bilaga B. 

Redovisning av resultatet av poströster bifogas protokollet, vari framgår de uppgifter som 

anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121), Bilaga C.  

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 

Stämman godkände den förteckning som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag 

av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av 

justeringspersonen, såsom röstlängd vid stämman, Bilaga D. 

3 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN 

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Eva Landén, ombud för Corem 

Property Group AB (publ), att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

4 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD 

Det antecknades att kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar 

sedan den 30 mars 2022 samt har hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 28 

mars 2022. Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet den 30 mars 2022.  

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad. 

 

 



5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN 

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning som framgått av kallelsen till 

stämman.  

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande 

handlingar, årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 var framlagda genom att 

handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. 

6 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN, 

KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN 

Det antecknades att handlingarna var framlagda genom att handlingarna hållits 

tillgängliga på det sätt som antecknats ovan.  

7 VINSTDISPOSITION MM 

Ordföranden anmälde att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel uppgår till 

9 800 683 053 kronor. 

Stämman beslutade 

a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 

b) att de fria vinstmedel som står till årsstämmans förfogande ska disponeras i enlighet 

med styrelsens förslag och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen: 

 

Utdelning 20,00 kronor per preferensaktie  328 880 000 kronor 

Balanserade vinstmedel    9 471 803 053 kronor 

Summa      9 800 683 053 kronor 

 

Stämman beslutade vidare att  

c) att bevilja styrelsens ledamöter, tidigare styrelseledamöter, verkställande direktören 

samt tidigare verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret; samt 

d) att avstämningsdagar för vinstutdelning för preferensaktier ska vara 

(i) torsdagen den 30 juni 2022 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 5 juli 

2022,  

(ii) fredagen den 30 september 2022 med beräknad utbetalningsdag onsdagen 

den 5 oktober 2022,  

(iii) fredagen den 30 december 2022 med beräknad utbetalningsdag onsdagen 

den 4 januari 2023, och  



(iv) fredagen den 31 mars 2023 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 

april 2023. 

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra 

utbetalningar om vardera 5,00 kronor. 

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltagit i beslutet 

om den egna ansvarsfriheten. 

8 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISORER OCH 

REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE REVISIONSBOLAG  

Stämman beslutade, i enlighet bolagets majoritetsägare Corem Property Group AB:s 

(”Corem”) förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma styrelsen ska bestå av sex 

ledamöter. Bolaget ska oförändrat ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. 

9 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR 

Stämman beslutade, i enlighet med Corems förslag, att inget arvode ska utgå till 

styrelsen. 

Stämman beslutade, i enlighet Corems förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt 

godkänd räkning. 

10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE 

Stämman beslutade, i enlighet med Corems förslag, att för tiden intill slutet av nästa 

årsstämma välja om styrelseledamöterna Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik 

Rapp, Katarina Klingspor och Magnus Uggla samt att välja Christian Roos som ny 

styrelseledamot. 

Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordförande.  

11 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER ELLER REGISTRERADE 

REVISIONSBOLAG 

Stämman beslutade, i enlighet med Corems förslag, att för tiden intill slutet av nästa 

årsstämma välja om det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som 

bolagets revisor. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att Katrine 

Söderberg fortsatt ska vara huvudansvarig revisor. 

12 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 

Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, 

Bilaga E.  

I enlighet med beslutet får bolagets bolagsordning den lydelse som följer av Bilaga F. 

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två 

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman. 



13 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE 

JUSTERINGAR AV BESLUTEN 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den 

styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de 

på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av 

besluten. 

 

Signatursida följer 

  



Vid protokollet:  Ordförande: 

   

   

Anna Magnusson  Patrik Essehorn 

 

Justeras:  

  

  

Eva Landén  

 

 



 

Pressmeddelande 
28 mars 2022 
 
 
Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ) 
 
Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen 

den 27 april 2022. 

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom 

poströstning med stöd av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av 

bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk 

närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på 

årsstämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs 

nedan. 

Information om årsstämmans beslut offentliggörs onsdagen den 27 april 2022 så snart utfallet 

av poströstningen är slutligt sammanställt.  

Anmälan m.m. 

Rätt att delta i årsstämman genom poströstning har den som; 

(i) dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda 

aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 april 2022, 

(ii) dels har anmält sitt deltagande i stämman genom att ha avgett sin poströst enligt 

anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear 

Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.  

Vänligen observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att 

avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i 

framställningen av aktieboken per tisdagen den 19 april 2022. Sådan registrering kan vara 

tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan 

tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 21 

april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Poströstning 
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Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. 

poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär 

användas. Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se 

Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. 

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast 

tisdagen den 26 april 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till 

Klövern AB, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till 

GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt 

genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats 

https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast 

tisdagen den 26 april 2022. 

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är 

rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av 

poströstningsformuläret. 

Fullmakter 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av 

aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns 

webbplats, www.klovern.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller 

motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Val av en eller två justeringsmän. 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

5. Godkännande av dagordningen. 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen 

och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har 

följts. 

7. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt 

tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör, och 
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d) avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning. 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller 

registrerade revisionsbolag. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 

Omval av 

a) Patrik Essehorn 

b) Christina Tillman 

c) Fredrik Rapp 

d) Katarina Klingspor 

e) Magnus Uggla 

Nyval av 

f) Christian Roos 

Omval av  

g) Patrik Essehorn (styrelseordförande) 

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag. 

12. Beslut om ändring av bolagsordningen. 

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten. 

 

Beslutsförslag 

Ordförande vid stämman, punkt 1 

Styrelsen föreslår Patrik Essehorn som ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, 

den som styrelsen istället anvisar. 

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear 

Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av 

justeringspersonen. 

Val av en eller två justeringsmän, punkt 3 

Styrelsen föreslår Eva Landén, som representerar Corem Property Group AB (publ), eller vid 

hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att jämte ordföranden justera 

protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att 

inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 
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Vinstutdelning, punkt 7 b) och d) 

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 20,00 kronor per preferensaktie. 

Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning ska lämnas på stamaktier av serie A respektive 

serie B.  

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås; 

i. torsdagen den 30 juni 2022 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 5 juli 2022, 

ii. fredagen den 30 september 2022 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 

oktober 2022, 

iii. fredagen den 30 december 2022 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 4 

januari 2023, och 

iv. fredagen den 31 mars 2023 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 april 2023. 

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra 

utbetalningar om vardera 5,00 kronor. 

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. 

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av 

styrelse och revisorer, punkterna 8 – 11 

Bolagets majoritetsägare Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) föreslår att antalet 

styrelseledamöter i bolaget ska utökas från fem till sex ledamöter. Corem föreslår för tiden 

intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, 

Katarina Klingspor och Magnus Uggla samt nyval av Christian Roos. Corem föreslår att Patrik 

Essehorn väljs till styrelsens ordförande.  

Christian Roos, född 1972. Utbildning: Magisterexamen ekonomi. Andra uppdrag: Christian är 

rådgivande rörande europeiska fastighetsaktier på Bell Rock Capital och tidigare på Thames 

River Capital och Pramerica Real Estate Investors. Christian har även bakgrund som 

fastighetsanalytiker på Alfred Berg och Handelsbanken. 

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, 

www.klovern.se.  

Corem föreslår vidare att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som 

revisor och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade 

revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, för det 

fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Katrine Söderberg fortsatt vara 

huvudansvarig revisor.  
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Corem föreslår att årsstämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelsen. 

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Ändring av bolagsordningen, punkt 12 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra punkt 1 i bolagsordningen enligt nedan 

varigenom bolagets företagsnamn ändras till Corem Kelly AB. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Klövern AB. Bolaget 

är publikt (publ). 

1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Corem Kelly AB. 

Bolaget är publikt (publ). 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att införa en ny punkt i bolagsordningen som 

tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 

§ aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna 

utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som 

föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Eftersom det föreslås att punkten läggs in som en ny 

punkt 12 föreslås även omnumrering av efterföljande punkter i bolagsordningen så att de 

tidigare punkterna 12 – 13 blir punkterna 13 – 14. 

Föreslagen lydelse 

12 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 

aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets 

webbplats, www.klovern.se. 

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten, punkt 13 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den 

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

årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av 

besluten. 
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Rätt till upplysningar 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 

anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels 

förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 

Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, 

koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på 

dotterföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Klövern senast tio 

dagar före årsstämman, dvs. senast den 17 april 2022, till adress Klövern AB, ”Årsstämma”, Box 

1024, 611 29 Nyköping eller via e-post till info@klovern.se. Upplysningarna lämnas genom att de 

hålls tillgängliga på Klöverns webbplats, www.klovern.se, och på Klöverns kontor på 

Spelhagsvägen 13 i Nyköping, senast fem dagar innan årsstämman, d.v.s. senast den 22 april 

2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och 

uppgivit sin postadress eller e-postadress. 

Majoritetskrav 

Årsstämmans beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.  

Övrigt 

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse samt 

styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar finns tillgängliga på 

bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping och på bolagets webbplats, www.klovern.se, 

senast tre veckor före årsstämman. Information om föreslagna ledamöter och revisor med 

därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget på kontoret på Spelhagsvägen 13 i 

Nyköping och på bolagets webbplats. Handlingarna framläggs på stämman genom att hållas 

tillgängliga på bolagets webbplats enligt ovan. Handlingarna skickas även till de aktieägare 

som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. 

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

   

Stockholm i mars 2022 

Klövern AB (publ) 

Styrelsen 
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Anmälan och formulär för poströstning 
enligt 22 § lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor 

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Klövern AB:s 

vägnar) tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. 

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga 

aktier i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, vid årsstämman onsdagen den 27 april 2022. 

Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan. 

Aktieägare Personnummer/organisationsnummer 
 
 
 

 

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):  

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och 

försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och 

att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut. 

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):  

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med 

originalet och inte är återkallad. 

Ort och datum 

 
 
 

Namnteckning 

 
 
 

Namnförtydligande 

 
 
 

Telefonnummer E-post 
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 SID 2 AV 4 

 

Gör så här: 

• Fyll i uppgifterna ovan. 

• Markera valda svarsalternativ nedan.  

• Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Klövern AB, c/o Euroclear Sweden, Box 

191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. 

Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via 

Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.    

• Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv 

som ska underteckna vid Namnteckning ovan. Om poströsten avges av ett ombud 

(fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten 

avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska 

underteckna. 

• Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om 

aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan 

behörighetshandling biläggas formuläret. 

• Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera 

aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till 

årsstämman.  

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna 

svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i 

någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret 

med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten 

(dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att 

beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. 

Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget 

tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan 

avseende.  

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Klövern AB, 

c/o Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. Poströst kan återkallas 

fram till och med tisdagen den 26 april 2022 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post 

till GeneralMeetingService@euroclear.com.  

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Klövern AB:s webbplats, 

www.klovern.se. 

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se 

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
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Årsstämma i Klövern AB (publ) onsdagen den 27 april 2022 

Svarsalternativen nedan avser förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls 

tillgängliga på bolagets webbplats. 

1. Val av ordförande vid stämman. 
Patrik Essehorn eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar 
Ja □  Nej □ 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
Ja □  Nej □ 
3. Val av en eller två justeringsmän. 

Eva Landén, Corem Property Group AB (publ), eller vid hennes förhinder den som styrelsen istället 
anvisar 
Ja □  Nej □ 
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
Ja □  Nej □ 

5. Godkännande av dagordningen. 
Ja □  Nej □ 
7 a). Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning. 
Ja □  Nej □ 
7 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. 
Ja □  Nej □ 
7 c). Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare 
styrelseledamöter och verkställande direktör. 
7 c) i Styrelseledamot Patrik Essehorn:     Ja □  Nej □ 

7 c) ii Styrelseledamot Christina Tillman:     Ja □  Nej □ 

7 c) iii Styrelseledamot Fredrik Rapp:      Ja □  Nej □ 

7 c) iv Styrelseledamot Katarina Klingspor:    Ja □  Nej □ 
7 c) v Styrelseledamot Magnus Uggla:     Ja □  Nej □ 
7 c) vi Verkställande direktör Eva Landén:    Ja □  Nej □ 
7 c) vii Tidigare styrelseledamot Pia Gideon:   Ja □  Nej □ 
7 c) viii Tidigare styrelseledamot Eva Landén:   Ja □  Nej □ 

7 c) ix Tidigare styrelseledamot Johanna Fagrell Köhler: Ja □  Nej □ 
7 c) x Tidigare styrelseledamot Ulf Ivarsson:   Ja □  Nej □ 
7 c) xi Tidigare styrelseledamot Lars Höckenström:   Ja □  Nej □ 

7 c) xii Tidigare verkställande direktör Peeter Kinnunen: Ja □  Nej □ 
7 d). Beslut om avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning. 
Ja □  Nej □ 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller 
registrerade revisionsbolag. 
8.1 Fastställande av antalet styrelseledamöter:  Ja □  Nej □ 
8.2 Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag:  
Ja □  Nej □ 
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9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 
9.1 Fastställande av arvode till styrelsen:    Ja □  Nej □ 
9.2 Fastställande av arvode till revisor eller revisorer: Ja □  Nej □ 
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 
10 a) Omval av Patrik Essehorn:      Ja □  Nej □ 
10 b) Omval av Christina Tillman:      Ja □  Nej □ 

10 c) Omval av Fredrik Rapp:        Ja □  Nej □ 
10 d) Omval av Katarina Klingspor:      Ja □  Nej □ 
10 e) Omval av Magnus Uggla:       Ja □  Nej □ 
10 f) Nyval av Christian Roos:       Ja □  Nej □ 
10 g) Omval av Patrik Essehorn (styrelseordförande): Ja □  Nej □ 
 
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag. 
Omval av Ernst & Young Aktiebolag: Ja □  Nej □ 
12. Beslut om ändring av bolagsordningen. 
Ja □  Nej □ 
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.  
Ja □  Nej □ 
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Klövern AB (publ) 2022-04-27 2022-04-27 09:42

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121) A - 1 röst B - 0,1 röster Totalt

Företrädda aktier  70 964 496  839 269 609  910 234 105
Företrädda röster  70 964 496,0  83 926 960,9  154 891 456,9

Aktier i bolaget  85 471 295 1 053 225 648 1 138 696 943
Eget innehav    0  90 956 740  90 956 740

Röster Aktier
För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot

1 - Val av ordförande vid stämman: Patrik Essehorn eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

2 - Upprättande och godkännande av röstlängd.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

3 - Val av en eller två justeringsmän : Eva Landén, Corem Property Group AB (publ), eller vid hennes förhinder den som styrelsen istället anvisar

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

5 - Godkännande av dagordningen.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.i - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Patrik Essehorn

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.ii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Christina Tillman

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.iii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Fredrik Rapp

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.iv - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Katarina Klingspor

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.v - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Magnus Uggla

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.vi - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Verkställande direktör Eva Landén

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.vii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör:Tidigare styrelseledamot Pia Gideon

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.viii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare styrelseledamot Eva Landén

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.ix - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare styrelseledamot Johanna Fagrell Köhler

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.x - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare styrelseledamot Ulf Ivarsson

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.xi - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare styrelseledamot Lars Höckenström

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.c.xii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare verkställande direktör Peeter Kinnunen

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

7.d - Beslut om avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

8.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag: Fastställande av antalet styrelseledamöter

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

8.2 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag: Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

9.1 - Fastställande av arvode till styrelsen.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

9.2 - Fastställande av arvode till revisor eller revisorer

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

10.a - Val av styrelseledamot: Omval av Patrik Essehorn

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

10.b - Val av styrelseledamot: Omval av Christina Tillman

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

10.c - Val av styrelseledamot: Omval av Fredrik Rapp

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

10.d - Val av styrelseledamot: Omval av Katarina Klingspor

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

10.e - Val av styrelseledamot: Omval av Magnus Uggla

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

10.f - Val av styrelseledamot: Nyval av Christian Roos

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

10.g - Val av styrelseordförande: Omval av Patrik Essehorn (styrelseordförande)

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

11 - Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag: Omval av Ernst & Young Aktiebolag

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 79,936% 0,000%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr Namn Punkt/er Skickad

Inga punkter anmälda

% aktiekapitalet
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Klövern AB (publ) 2022-04-27 2022-04-27 09:42

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121) A - 1 röst B - 0,1 röster Totalt

Företrädda aktier  70 964 496  839 269 609  910 234 105
Företrädda röster  70 964 496,0  83 926 960,9  154 891 456,9

Aktier i bolaget  85 471 295 1 053 225 648 1 138 696 943
Eget innehav    0  90 956 740  90 956 740

Röster Aktier % av avgivna röster % av företrädda aktier % aktiekapitalet
För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avgivna För Emot Ej avg./för.

1 - Val av ordförande vid stämman: Patrik Essehorn eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

2 - Upprättande och godkännande av röstlängd.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

3 - Val av en eller två justeringsmän : Eva Landén, Corem Property Group AB (publ), eller vid hennes förhinder den som styrelsen istället anvisar

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

4 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

5 - Godkännande av dagordningen.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.a - Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.i - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Patrik Essehorn

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.ii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Christina Tillman

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.iii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Fredrik Rapp

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.iv - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Katarina Klingspor

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.v - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Styrelseledamot Magnus Uggla

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.vi - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Verkställande direktör Eva Landén

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.vii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör:Tidigare styrelseledamot Pia Gideon

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.viii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare styrelseledamot Eva Landén

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%
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7.c.ix - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare styrelseledamot Johanna Fagrell Köhler

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.x - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare styrelseledamot Ulf Ivarsson

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.xi - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare styrelseledamot Lars Höckenström

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.c.xii - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör: Tidigare verkställande direktör Peeter Kinnunen

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

7.d - Beslut om avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

8.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag: Fastställande av antalet styrelseledamöter

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

8.2 - Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag: Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

9.1 - Fastställande av arvode till styrelsen.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

9.2 - Fastställande av arvode till revisor eller revisorer

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

10.a - Val av styrelseledamot: Omval av Patrik Essehorn

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

10.b - Val av styrelseledamot: Omval av Christina Tillman

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

10.c - Val av styrelseledamot: Omval av Fredrik Rapp

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

10.d - Val av styrelseledamot: Omval av Katarina Klingspor

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

10.e - Val av styrelseledamot: Omval av Magnus Uggla

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

10.f - Val av styrelseledamot: Nyval av Christian Roos

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

10.g - Val av styrelseordförande: Omval av Patrik Essehorn (styrelseordförande)

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

11 - Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag: Omval av Ernst & Young Aktiebolag

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

12 - Beslut om ändring av bolagsordningen

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%

13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

 154 891 456,9    0,0    0,0  910 234 105    0    0 100,000% 0,000% 0,000% 100,000% 0,000% 0,000% 79,936% 0,000% 20,064%
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I publicerat protokoll från årsstämman är Bilaga D ”Röstlängd” utelämnad. 
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Styrelsens förslag till beslut om ändring av 
bolagsordningen (punkt 12) 

Styrelsen i Klövern AB (publ), org. nr 556482-5833, föreslår att årsstämman den 27 april 2022 
beslutar att ändra punkt 1 i bolagsordningen enligt nedan varigenom bolagets företagsnamn 
ändras till Corem Kelly AB. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Klövern AB. Bolaget 

är publikt (publ). 

1 Företagsnamn 

Bolagets företagsnamn är Corem Kelly AB. 

Bolaget är publikt (publ). 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att införa en ny punkt i bolagsordningen som 
tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 
§ aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna 
utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som 
föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Eftersom det föreslås att punkten läggs in som en ny 
punkt 12 föreslås även omnumrering av efterföljande punkter i bolagsordningen så att de 
tidigare punkterna 12 – 13 blir punkterna 13 – 14. 

Föreslagen lydelse 

12 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 

aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsens förslag till ny bolagsordning bifogas som Bilaga A. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
årsstämman. 

    

Stockholm i april 2022 

Klövern AB (publ) 

Styrelsen 

Bilaga E



 
 

Bolagsordning 

1 FÖRETAGSNAMN 
Bolagets företagsnamn är Corem Kelly AB. Bolaget är publikt (publ). 

2 SÄTE 
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna. 

3 VERKSAMHET 
Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, 
utveckla och försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet 

4 AKTIEKAPITAL 
Aktiekapitalet ska vara lägst en miljard sexhundra miljoner (1 600 000 000) kronor och högst sex 
miljarder fyrahundra miljoner (6 400 000 000) kronor. 

5 AKTIER 
5.1 Antal aktier och aktieslag 
Antal aktier ska vara lägst åttahundra miljoner (800 000 000) och högst tre miljarder tvåhundra 
miljoner (3 200 000 000). 

Aktier kan ges ut i tre serier, stamaktier av serie A och serie B, samt preferensaktier. Stamaktier 
och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. 
Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför 
vardera en tiondels röst. 

5.2 Vinstutdelning 
Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tjugo 
(20) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdagar for 
utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september respektive december månad efter 
årsstämman samt mars månad året efter årsstämman. 

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes 
tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska preferensaktierna 
medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom 
det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp 
såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas 
eller om endast utdelning understigande tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett 
eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den 
kvartalsvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra 
någon rätt till utdelning. 

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan fem (5,00) kronor och utbetalad utdelning per 
preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tjugo (20) 
kronor) till ”Innestående Belopp”. För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid 
annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående 
Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid 
anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. 
Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om åtta (8) 
procent (”Uppräkningsbeloppet”), varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa 
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tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon 
utdelning alls) och baseras på skillnaden mellan 5,00 kronor och den vid samma kvartalsvisa 
tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en 
annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från 
Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett 
belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. 
Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i beräkningen 
av Uppräkningsbeloppet. 

5.3 Emissioner 
Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna 
företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie 
av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska 
erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av 
sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett 
aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i förhållande till det antal 
aktier av detta slag som de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner 
eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler 
som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas med på grund av 
optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna. 

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av stamaktier, 
varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet 
mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna 
stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna 
har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas 
fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag 
som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare 
av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala 
antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier 
av nytt slag. 

5.4 Inlösen 
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015 äga rum 
efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder. 

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka 
preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga 
preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas. 

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att 
han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som 
summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående 
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Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till 
betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå. 

5.5 Bolagets upplösning 
Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar erhålla 
400 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på Innestående Belopp 
belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker till ägarna av 
stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel. 

5.6 Omvandlingsförbehåll 
Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie 
B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier av serie A som 
ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka 
stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas 
styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under januari respektive juli månad. Styrelsen ska 
genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. 
Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret. 

6 STYRELSEN 
Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. 

7 REVISORER 
Bolaget ska ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två 
registrerade revisionsbolag. 

8 RÄKENSKAPSÅR 
Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår. 

9 KALLELSE 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på 
bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett ska lämnas i annons i Svenska 
Dagbladet. 

10 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte 
vardagen före stämman. 

11 UTOMSTÅENDES NÄVARO VID BOLAGSSTÄMMA 
Den som inte är upptagen i aktieboken ska, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara 
vid bolagsstämma. 

12 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING 
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post 
före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). 
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13 ÅRSSTÄMMA 
På årsstämma ska följande ärenden komma förekomma till behandling: 

1. val av ordförande vid stämman; 

2. upprättande och godkännande av röstlängd; 

3. val av en eller två justeringsmän; 

4. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 

5. godkännande av dagordningen; 

6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande 
fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 

7. beslut om 

o a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i före-
kommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 

o b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

o c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

8.  bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter 
eller registrerade revisionsbolag; 

9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer; 

10. val av styrelseledamöter samt styrelseordförande; 

11. val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag; 

12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordning. 

14  AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL 
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
 

 

Denna bolagsordning har antagits vid årsstämma den 27 april 2022. 
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