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Extra bolagsstämma den 21 december 2016 i Diös Fastigheter AB (publ) 

Fullständiga förslag till beslut 

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen  

I syfte att möjliggöra framtida nyemissioner av aktier i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman 

beslutar om ändring av bolagsordningen på så sätt att gränserna för bolagets aktiekapital ändras från 

lägst 74 000 000 och högst 296 000 000 till lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000 000 kronor 

samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras från lägst 37 000 000 aktier och högst 

148 000 000 aktier till lägst 74 000 000 aktier och högst 296 000 000 aktier. Bolagsordningens 

paragraf 4 får därmed följande lydelse: 

”Aktiekapitalet skall vara lägst 149 000 000 kronor och högst 596 000 000 kronor. Antal aktier skall 

vara lägst 74 000 000 aktier och högst 296 000 000 aktier.”  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar av bolagsstämmans 

beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare 

med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Punkt 8 - Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier 

med företrädesrätt för befintliga aktieägare på nedan angivna villkor (”Företrädesemissionen”).  

1. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den dag som infaller fem 

vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas 

med, det högsta antal aktier som ska ges ut i Företrädesemissionen, det antal befintliga aktier som 

ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt vilken teckningskurs som ska betalas för 

varje ny aktie.  

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på 

avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare. Varje aktieägare äger 

företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. 

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga aktier 

tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan 

teckningsrätter. 

3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 

ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av 

teckningsrätter enligt följande.  

 I första hand till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de är 

aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska 
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tilldelning ske pro rata till antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i 

den mån det inte kan ske, genom lottning. 

 

 I andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. 

Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata till deras till deras 

tecknade antal, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  

 

 I sista hand till Swedbank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) i deras egenskap av 

emissionsgaranter, med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser enligt ingånget 

emissionsgarantiavtal och, om detta inte är möjligt, genom lottning.  

4. Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen ska vara onsdagen den 4 januari 2017.  

5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 9 januari 2017 till och med den 23 

januari 2017 och såvitt avser garanternas teckning av aktier enligt garantiavtal, senast den 27 

januari 2017. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av 

teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill 

säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta 

om förlängning av teckningstiden.  

6. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast två dagar efter 

besked om tilldelning enligt avräkningsnota som skickas till tecknaren. Styrelsen ska emellertid 

ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. 

7. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. 

8. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 

som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. 

9. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående 

beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear 

Sweden AB eller på grund av andra formella krav. 

10. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, bilaga 3A, revisorns yttrande över 

styrelsens redogörelse, bilaga 3B och årsredovisning samt revisionsberättelse för räkenskapsåret 

2015, bilaga 3C, fogas till detta förslag.  

Det noteras att: 

Bolagets största ägare AB Persson Invest, Backahill Inter AB och Bengtsson Tidnings Aktiebolag, 

som innehar cirka 36 procent av aktierna och rösterna, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande 

sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. 

 

–––––––––––– 

Diös Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen 


