
 

 
 

Org.nr 556826-6943 Protokoll fört vid extra 

bolagsstämma i Fortinova 

Fastigheter AB (publ) den 

15 augusti 2022 i Varberg. 

1§ Val av ordförande vid bolagsstämman 

Det beslutades att utse Ole Salsten, i enlighet med styrelsens förslag, till ordförande vid 

stämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman. 

 

Noterades att extra bolagsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om 

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

innebärande att deltagande vid extra bolagsstämman endast kunnat ske genom 

poströstning. 

2§ Val av en eller två justeringspersoner 
John Wennevid utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

3§ Upprättande och godkännande av röstlängd 

Bifogad förteckning, Bilaga 1, över deltagande aktieägare godkändes att gälla som 

röstlängd vid stämman. 

En sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröstningen, på varje punkt som 

omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges 

i 26 § ovan angivna lag. 

4§ Godkännande av dagordning 
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman. 

5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad. 

6§ Beslut om ändring av räkenskapsår 

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets räkenskapsår från brutet 

räkenskapsår till kalenderår och att bolagets innevarande räkenskapsår därmed förlängs 

fram till 31 december 2022 i enlighet med Bilaga 3. 

7§ Beslut om ändring av bolagsordning  

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning i enlighet 

med Bilaga 4. 

8§ Beslut om principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för 

valberedningens arbete  

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta principerna för utseende av 

valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med 

Bilaga 5. Noterades att den enda justeringen är att valberedningen tillsätts baserat på 

aktieboken per den sista bankdagen i september månad, istället för per sista bankdagen i 

maj månad. 

9§ Justering av arvode åt styrelsen samt ersättning för utskottsarbete med anledning av 

förlängt räkenskapsår  

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag och mot bakgrund av bolagets 

räkenskapsår ändrat från brutet räkenskapsår till kalenderår, att justera arvodet till 
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styrelsen. Arvode till icke av Fortinova anställda styrelseledamöter ska utgå med 153 300 

kronor vardera samt 320 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare ska ordförande i risk, 

regel och revisionsutskottet arvoderas med 47 000 kronor och 20 000 kronor vardera till 

övriga ledamöter. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet. 

 

 _______________________ 
Signatursida följer 
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Vid protokollet Justeras 

Ole Salsten John Wennevid 

OLE SALSTEN JOHN WENNEVID



Fortinova Fastigheter AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121) A - 10 röster B - 1 röst Totalt
Företrädda aktier  2 750 000  12 919 551  15 669 551
Företrädda röster  27 500 000,0  12 919 551,0  40 419 551,0

Aktier i bolaget  2 750 000  48 585 140  51 335 140

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

1 - Val av ordförande vid bolagsstämman

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

2 - Val av en eller två justeringspersoner

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

4 - Godkännande av dagordning

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

6 - Beslut om ändring av räkenskapsår

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

7 - Beslut om ändring av bolagsordning

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

8 - Beslut om principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningens arbete

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

9 - Justering av arvode åt styrelsen samt ersättning för utskottsarbete med anledning av förlängt räkenskapsår

 40 419 551,0    0,0    0,0  15 669 551    0    0 30,524% 0,000%

Punkter som önskas hänskjutas
Personnr Namn Punkt/er Skickad
Inga punkter anmälda

% aktiekapitalet

Bilaga 2
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Bilaga 3 

Förslag till beslut om ändring av räkenskapsår 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets räkenskapsår från 

brutet räkenskapsår till kalenderår och att bolagets innevarande räkenskapsår därmed 

förlängs fram till 31 december 2022. Följaktligen föreslår styrelsen att extra bolagsstämman 

beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan tabell. 

 

Bestämmelse Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 10 

 

Bolagets räkenskapsår är 

den 1 september till och 

med den 31 augusti. 

Bolagets räkenskapsår är 

den 1 januari till och med 

den 31 december. 

 

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

bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid 

Bolagsverket. 
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Bilaga 4 

 

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att införa en ny paragraf 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. 4a § aktiebolagslagen. Följaktligen föreslår 

styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan 

tabell. 

 

Bestämmelse Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Ny bestämmelse: § 13 

Insamling av fullmakter 

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. 4a § 

andra stycket 

aktiebolagslagen 

(2005:551). 

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

beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 
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Bilaga 5 

Principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för 

valberedningens arbete 

1 Utseende av valberedning m.m. 

1.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre 

största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i 

valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna 

instruktion de ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i 

september månad. 

1.2 Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största 

aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största 

aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon 

eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, 

ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i 

valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största 

aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största 

aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra 

ledamöter inklusive styrelsens ordförande. 

1.3 Det åligger valberedningen att vid tillämpningen av dessa principer fastställa vilka 

aktieägare som är att anse som Fortinova Fastigheters största aktieägare. 

1.4 Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens 

ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. 

1.5 Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts. 

1.6 Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte 

tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större 

aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen (”Ny 

Större Aktieägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål 

om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen 

som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas 

av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en Ny Större Aktieägare önskar utse 

en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. 

Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot 

i valberedningen. 

1.7 En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga 

ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål 

anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens 

ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet 

på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i 

valberedningen. 

1.8 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag 

i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten 
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att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen 

erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande 

ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som 

inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, 

därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till 

valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess 

att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska 

anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens 

ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). 

1.9 Valberedningen ska eftersträva att uppfylla de krav på sammansättning som uppställs 

i ”Svensk kod för bolagsstyrning” (”Koden”). Om de större aktieägare som har rätt att 

utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på 

valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska, vid utseende 

av ledamöter som baseras på bestämmelsen i punkt 1.2 ovan, en större aktieägare ha 

företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende 

av ny ledamot enligt bestämmelserna i punkt 1.6-1.8 ovan, ska den aktieägare som ska 

utse en ny ledamot, vid utseende av ny ledamot, beakta den befintliga valberedningens 

sammansättning. 

2 Uppgifter 

2.1 Valberedningen ska lämna förslag till: 

a) ordförande vid årsstämma, 

 

b) antal stämmovalda styrelseledamöter, 

 

c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, 

 

d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna 

och i förekommande fall till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer, 

 

e) antal revisorer, 

 

f) revisorer, 

 

g) arvode till revisorer, och 

 

h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, 

samt beslut om instruktion för valberedningen. 

2.2 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen i förekommande fall ta del 

av styrelsens utvärdering av sitt arbete och i möjligaste mån de krav på styrelsens 

sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för 

emittenter. Vidare ska valberedningen sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder 

och etniskt ursprung samt kompetens med inriktning på företagsstyrning och erfarenhet 

– både finansiell och med avseende på riskhantering – från finansiell verksamhet. 

Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek 

och sammansättning innebärandes bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt 

förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i 

styrelsen samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. 
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2.3 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på 

revisorer som följer av aktiebolagslagen. 

2.4 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut 

om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för 

valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant 

beslut. Vidare bör de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden 

beaktas. 

2.5 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, ska valberedningen, 

samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse Fortinova Fastigheter med en förklaring till 

avvikelsen. 

2.6 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Fortinova Fastigheter om sina 

förslag, förse Fortinova Fastigheter med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag 

till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden. 

Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har 

bedrivits. 

2.7 Valberedningen förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska 

avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske. 

2.8 Valberedningen ska förse Fortinova Fastigheter med den information med anslutning 

till dess uppdrag som erfordras för att Fortinova Fastigheter ska kunna fullgöra sin 

informationsskyldighet enligt Koden. 

2.9 Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där 

styrelse- eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen presentera och motivera sina 

förslag. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i Koden 

om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. 

3 Sammanträden 

3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska 

kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess 

första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens 

ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran 

efterkommas. 

3.2 Valberedningen är beslutför om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Som 

valberedningens beslut gäller den mening som fler än hälften av de närvarande 

ledamöterna röstar för, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens 

ordförande. Är valberedningen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock utgöra 

fler än hälften av hela antalet ledamöter. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte 

samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling. 

3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras 

av valberedningens ordförande och samtliga ledamöter. Protokollen ska föras och 

förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll. 
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4 Sekretess 

Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels Fortinova 

Fastigheters angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och 

potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretesskyldigheten ska i 

relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden. 

5 Arvode och kostnadsersättning 

5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Fortinova Fastigheter. 

Vid behov ska Fortinova Fastigheter kunna svara för kostnader, som av valberedningen 

bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. 

5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått 

enligt punkt 5.1 ovan. 

5.3 Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om 

förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen ska alltid underställas årsstämman 

för slutligt beslut. 
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