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Klicka eller tryck här för att ange text. 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL) 
Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918 (”Bolaget”) kallas härmed till 
årsstämma torsdagen den 2 maj 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler, Landskronavägen 23, 252 32 
Helsingborg. 

Anmälan 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: 

− dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken torsdagen den 25 april 2019, och 

− dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast torsdagen den 25 april 2019. 

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till Brinova Fastigheter AB (publ), Landskronavägen 23, 
252 32 Helsingborg eller via e-post till malin.rosen@brinova.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens 
namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), postadress, telefonnummer (dagtid), 
aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om 
ställföreträdare eller ombud. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. 
Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, 
genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast torsdagen den 25 april 2019. Aktieägaren bör 
underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig. 

Ombud 
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om 
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för 
den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. 
Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till 
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns 
också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.brinova.se. 

Antal aktier och röster 
I Bolaget finns totalt 72 313 448 aktier, varav 19 200 000 A-aktier och 53 113 448 B-aktier, 
motsvarande sammanlagt 245 113 448 röster, varav 192 000 000 röster hänför sig till A-aktier och 
53 113 448 röster hänför sig till B-aktier. Bolaget innehar inte några egna aktier. 
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Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Godkännande av dagordning. 
5. Val av en eller två justeringsmän. 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och 

koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018. 
8. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018; 

b) disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 
c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande 

direktören; och 
d) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor. 
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter. 
12. Beslut om principer för utseende av valberedning. 
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier. 
14. Beslut om godkännande av förvärv av Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 

6 och indirekt fastigheterna Kristianstad Bajonetten 3 och Kristianstad Bajonetten 6. 
15. Stämmans avslutande. 

Förslag till beslut 
Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 2, 9, 10, 11 och 12. Enligt de principer 
om utseende av valberedningen som beslutades av föregående årsstämma har valberedningen 
bestått av (i) Anders Nelson, utsedd av Backahill AB, (ii) Erik Selin (styrelsens ordförande), utsedd av 
Fastighets AB Balder (publ), och (iii) Lars Ljungälv, utsedd av ER-HO Förvaltning AB. Ordförande i 
valberedningen har varit Anders Nelson. Erik Selin (styrelsens ordförande) har inte deltagit i 
valberedningens beredning och beslut rörande honom själv. 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid stämman. 

Punkt 8 b) – Disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018, och att till årsstämmans 
förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. 
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Punkt 8 d) - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att stämman fastställer följande riktlinjer för bestämmande av ersättning och 
anställningsvillkor till verkställande direktören och övriga personer i Bolagets ledningsgrupp 
(”Ledande Befattningshavare”). 

Ledande Befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den 
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig 
ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. En rörlig ersättning ska vara kopplad till 
förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja Bolagets långsiktiga 
värdeskapande. En rörlig ersättning kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande tre 
månadslöner. 

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall 
finns särskilda skäl som motiverar det. 

Not 9 i årsredovisningen innehåller en detaljerad beskrivning av gällande ersättningsarrangemang för 
ledande befattningshavare. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor vardera till Johan Ericsson, 
Anders Jarl, Anneli Jansson och Johan Tollgerdt. I arvodet ingår ersättning för eventuellt 
utskottsarbete. Övriga styrelseledamöter ska inte erhålla något arvode. 

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) utan 
suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan 
revisorssuppleant. 

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Erik 
Selin, Svante Paulsson, Johan Ericsson, Anders Jarl, Anneli Jansson och Johan Tollgerdt. 

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Selin. 

Valberedningen föreslår, i överenstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av nuvarande 
revisor, registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag, intill slutet av nästa årsstämma. 
Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Per Karlsson kommer att vara 
huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young Aktiebolag utses till revisor. 

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att anta följande principer för utseende av 
valberedningen. 

Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av 
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. 
Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av 
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valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av 
valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av 
dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens 
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller 
grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. 

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s 
aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största 
aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i 
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt 
representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock 
inte vara valberedningens ordförande. 

Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa 
aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens 
mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de utsetts, dock 
senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. 

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av 
de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse 
ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens 
sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett 
representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny 
representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras 
omedelbart. 

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till: 

• val av ordförande vid årsstämma, 
• antalet stämmovalda styrelseledamöter, 
• val av styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter till Bolagets styrelse,  
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga stämmovalda ledamöter samt 

avseende eventuellt utskottsarbete,  
• val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt 
• beslut om principer för hur valberedning utses. 

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget 
med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att 
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram 
till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst tio 
procent av aktiekapitalet per tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande. Styrelsen ska 
kunna besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med 
bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 
aktiebolagslagen. 
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Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga 
bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att 
teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller 
annars med villkor enligt ovan är att Bolaget vid förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag 
snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlägga betalning med Bolagets 
aktier. 

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre 
justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid 
Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. 

Beslut enligt punkt 13 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av 
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Punkt 14 – Beslut om godkännande av förvärv av Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB 
Bajonetten 6 och indirekt fastigheterna Kristianstad Bajonetten 3 och Kristianstad Bajonetten 6 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar godkänna att Bolaget förvärvar Fastighets AB Bajonetten 3 
och Fastighets AB Bajonetten 6 och indirekt fastigheterna Kristianstad Bajonetten 3 och Kristianstad 
Bajonetten 6. Eftersom Fastighets AB Bajonetten 3 och Fastighets AB Bajonetten 6 ägs indirekt av 
Backahill AB, utgör förvärvet en så kallad närståendetransaktion som ska underställas stämmans 
godkännande. Närmare förutsättningar och villkor för förvärvet framgår av styrelsens redogörelse 
och värderingsutlåtanden från Newsec. 

Upplysningar på årsstämman 
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser 
att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan 
inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets 
förhållande till annat koncernföretag. 

Tillhandahållande av handlingar 
Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om 
föreslagna styrelseledamöter finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.brinova.se. 

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning 
till ledande befattningshavare, fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt 
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget (Landskronavägen 23 i Helsingborg) samt 
på Bolagets webbplats (www.brinova.se) senast tre veckor före årsstämman. Styrelsens redogörelse 
och värderingsutlåtanden (p. 14) kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt senast tre 
veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det 
och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. 
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Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se 
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

__________________ 

Helsingborg i mars 2019 

Brinova Fastigheter AB (publ) 

Styrelsen 

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda 
kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom 
samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att 
verka. Fastighetsbeståndet per 2018-12-31 om cirka 218 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 3,8 
miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. 
Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. 
Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se 

http://www.brinova.se/
http://www.brinova.se/
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