Protokoll fört vid årsstämma i Tobin Properties
AB (publ), org.nr 556733-4379, den 25 april
2019, kl. 10.00 i Walthon Advokaters lokaler,
Stureplan 4A, Stockholm.

1. STÄMMANS ÖPPNANDE
Styrelseordföranden Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade
årsstämman.

2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
Patrik Essehorn valdes att såsom ordförande leda årsstämman. Informerades om att

styrelsen uppdragit åt Anna Magnusson att föra protokoll samt räkna röster vid stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
Förteckning över närvarande aktieägare, bilaga A, fastställdes att gälla såsom röstlängd
vid årsstämman. Av bilaga A framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.
Vidare framgår övriga närvarande. De övriga närvarande medgavs rätt att närvara.
4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Årsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning,
bilaga B.

5. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN
Malin Löveborg och Svante Hezekielsson valdes att justera protokollet jämte ordföranden.
Ordföranden erinrade om att protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på
bolagets webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieägares, ett ombuds

eller ett biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda personerna enligt gällande

lag. Årsstämman godkände att en person som yttrar sig anses ha lämnat sådant samtycke
genom att denne begär ordet om inte annat uttryckligen anges i samband med detta.
6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD
Sedan det upplysts att kallelse till årsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida och
offentliggjorts genom pressmeddelande den 27 mars 2019, samt att kallelsen till

årsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att kallelse
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skett annonserats i Svenska Dagbladet den 28 mars 2019, antecknades att årsstämman
ansåg sig behörigen sammankallad.

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT
KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN
Framlades årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2018, innehållande
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Noterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på
bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har
funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.
Handlingarna godkändes såsom framlagda.
Bolagets revisor genom huvudansvarig revisor Fredric Havren redogjorde för
revisionsarbetet i bolaget och föredrog revisionsberättelsen och
koncernrevisionsberättelsen, samt revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Det framgick att revisorn tillstyrkt att årsstämman skulle fastställa resultat- och
balansräkning för moderbolaget och koncernen och att vinsten i moderbolaget skulle
disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

8. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDE
Verkställande direktören redogjorde för bolagets verksamhet under 2018 och väsentliga
händelser efter bokslutsdagen. Därefter följde frågestund.
9. VINSTDISPOSITION MM
Ordföranden anmälde att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel utgjordes av
Överkursfond 817 930 438
Balanserat resultat -178 497 858 kronor

Årets resultat -103 018 343 kronor
Summa 536 414 237 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 följande;
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Utdelning 0,00 kronor per stamaktie

00,00 kronor

Utdelning 15,50 kronor per preferensaktie

15 503 751,00 kronor

l ny räkning balanseras

520 910 486,00 kronor

Summa

536 414 237,00 kronor

Stämman beslutade att avstämningsdag för utdelning för preferensaktie av serie A ska
vara;

(i) måndagen den 10 juni 2019 med beräknad utbetalningsdag torsdagen den 13 juni
2019,och
(ii) tisdagen den 10 december 2019 med beräknad utbetalningsdag fredagen den 13
december 2019; och

c) att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Noterades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltagit i beslutet
om den egna ansvarsfriheten.

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER
Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till årsstämman om antal
styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade
revisionsbolag.
Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman samt valberedningens
motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse har funnits tillgängliga för aktieägarna
hos bolaget och på bolagets webbsida. h^andlingarna har skickats till dem som särskilt
begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till
årsstämman.
Beslutades att antalet styrelseledamöter i bolaget oförändrat ska vara fem (5), och att
bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR
Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om arvoden åt styrelsen och revisor.
Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängliga för
aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna har skickats till dem
som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid
inregistreringen till årsstämman.

Beslutades att styrelsens arvoden ska uppgå till totalt 600 000 kronor, varav 200 000
kronor ska utgöra arvode för styrelseordföranden och 100 000 kronor ska utgöra arvode
för respektive styrelseledamot. Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska

ö^
^

inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen
ytterligare ersättning. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISOR
Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om val av styrelseledamöter,
styrelseordförande och revisorer.
Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman och valberedningens
motiverade yttrande beträffande föreslagen styrelse funnits tillgängliga för aktieägarna hos
bolaget och på bolagets webbsida. hlandlingarna har skickats till dem som särskilt begärt
det och har funnits tillgängliga för samtliga aktieägare vid inregistreringen till årsstämman.
Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om Peder Johnson, Rutger
Arnhult, Mikael Graffman och Patrik Essehorn som ordinarie styrelseledamöter samt välja
Jens Andersson som ny styrelseledamot.
Beslutades att välja om Patrik Essehorn till styrelsens ordförande.
Beslutades 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 Fredric Havren fortsättningsvis ska vara
huvudansvarig revisor.

13. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ordföranden framlade och föredrog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för
aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som
särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till
årsstämman.

Beslutades om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets
ledande befattningshavare att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare beslutas av årsstämman.
Bolagets styrelse har beslutat att själv utföra de uppgifter som i annat fall skulle ankomma
på ett ersättningsutskott att utföra, eftersom det ansetts vara den mest ändamålsenliga
och ekonomiska lösningen för ett bolag av Tobin Properties storlek. Bolagets
ersättningskommitté bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolaget och föreslår styrelsen
desamma.

Med ledande befattningshavare avses den verkställande direktören och övriga
medlemmar av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består för närvarande av tf
verkställande direktör Patrik Mellgren, Transaktionschef Johan Varland, CFO Per Alnefelt,
Marknadschef Louise Saxholm, Affärsutvecklingschef Mathias Wallestam och
ProduktionschefJami Ghofranifar.
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Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med bolagets
ersättningspolicy. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörliga
ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att bolagets ledande
befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande
balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan bolagets årsstämma om så
beslutas lämna erbjudande om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller
aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en
fast lön som ska vara marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den
ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje
ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig lön (bonus) att
utgå kontant. Rörlig ersättning ska grundas på tydliga, förutbestämda och mätbara
kriterier och ekonomiska resultat och i förväg uppsatta individuella mål och
verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga
värdeskapande.
De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga.

Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna
ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.
Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen, ha rätt att
frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

14. BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING
Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag om principer för utseende av
valberedning.

Noterades att valberedningens fullständiga förslag till årsstämman funnits tillgängligt för
aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som
särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till
årsstämman.

Beslutades att valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter, varav en (1) ledamot ska

vara styrelsens ordförande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de
två (2) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i
september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar
utse representant till valberedningen ska den i tur störste aktieägaren, som inte tillfrågats
om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig en
ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.
De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som

sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i
valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6)
månader före nästkommande årsstämma på bolagets webbplats, www.tobinproperties.se.
För det fall att aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del

av sitt aktieinnehav innan valberedningens uppdrag slutförs, ska den ledamot som
aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som
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ska utses av den aktieägare som vid aktuell tidpunkt är den till röstetalet största
aktieägaren och som inte är representerad i valberedningen. Skulle någon av
valberedningens ledamöter upphöra att representera den aktieägare som utsett
ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om
valberedningen så beslutar, ersättas av en ny ledamot utsedd av den aktuella
aktieägaren. Om ägarförhållandena på annat sätt väsentligen ändras innan
valberedningens uppdrag slutförs ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i
valberedningens sammansättning enligt ovan angivna principer.
Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedningen tillträtt.
Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen
ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens
arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga
kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.
Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Valberedningen ska vidare arbeta fram förslag i följande frågor att föreläggas årsstämman
för beslut:

(i) Förslag till stämmoordförande,

(ii) Förslag till styrelse,
(iii) Förslag till styrelseordförande,
(iv) Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden,
(v) Förslag till ersättning för utskottsarbete,
(vi) Förslag till revisorer,
(vii) Förslag till arvode för bolagets revisor, och
(viii) Förslag till valberedningens sammansättning.

15. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Ordföranden framlade och föredrog styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets
bolagsordning.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till bolagsstämman funnits tillgängligt för
aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som
särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till
stämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningen ändras enligt
följande.

4 § Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 760 000 och högst 15 040 000 kronor.
5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 37 600 000 och högst 150 400 000 aktier.
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l enlighet med beslutet får bolagets bolagsordning den lydelse som följer av bilaga C.
Noterades att beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut att genomföra
företrädesemissionen enligt punkt 16.
Noterades att beslutet i punkten 15 fattats med erforderlig röstmajoritet om minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
16. BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT
Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om nyemission med
företrädesrätt för bolagets stamaktieägare, bilaga D.
Noterades att styrelsens fullständiga förslag till bolagsstämman funnits tillgängligt för
aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som
särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till
stämman.

Stämman beslutade om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i enlighet
med styrelsens förslag.

17. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE JUSTERINGAR
AV BESLUTEN
Årsstämman 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.

18. STÄMMANS AVSLUTANDE
Styrelsens ordförande tackade aktieägarna för deltagande vid dagens stämma. Styrelsens
ordförande tackade därefter företagsledningen och de anställda i Tobin för ett utmärkt
arbete under verksamhetsåret.

Sedan ordföranden konstaterat att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet
förklarade ordföranden förklarade årsstämman avslutad.
Underskrifter på nästa sida
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Bl LAGA A

FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE
AKTIEÄGARE PUBLICERAS EJ

BILAGA B

Dagordning -Tobin Properties AB (publ) Årsstämma 25 april 2019

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.

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.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen, och
c) i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Beslut om antalet styrelseledamöter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och revisor.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut avseende valberedningens sammansättning.
15. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning.

16. Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
18. Stämmans avslutande.
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BILAGA C

Bolagsordning för Tobin Properties AB (publ)

Org. nr 556733-4379
§ l Företagsnamn
Aktiebolagets firma är Tobin Properties AB (publ). Bolaget är publikt.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet

Bolaget ska tillhandahålla rådgivning till fastighetsbranschen samt idka därmed förenlig
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 3 760 000 kronor och högst 15 040 000 kronor.
§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 37 600 000 aktier och högst 150 400 000 aktier.
§ 6 Aktieslag och företrädesrätt
Aktierna ska kunna ges ut i två aktieslag, stamaktier respektive preferensaktier av serie A.
Varje stamaktie berättigar till en (l) röst och varje preferensaktie av serie A berättigar till en
tiondels (1/10) röst. Stamaktier får ges ut till ett högsta antal som motsvarar 100 procent av
aktiekapitalet i bolaget, och preferensaktie av serie A får ges ut till ett antal om högst 2 000
000.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika
slag, ska innehavare av stamaktier och preferensaktier av serie A ha företrädesrätt att teckna
nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier, av aktuellt aktieslag,
innehavaren förut äger (primär företrädesrätt) . Aktier som inte tecknas med primär
företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte
sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut
äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A. I
den inan detta inte kan ske avseende viss aktie/aktier, ska fördelningen ske genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier endast
av ett slag, ska innehavare av aktier av det slag som ges ut ha företrädesrätt att teckna nya
aktier i förhållande till det antal aktier av samma slag innehavaren förut äger (primär
företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för
den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i
förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras
aktier är stamaktier eller preferensaktier av serie A. I den mån detta inte kan ske avseende
viss aktie/aktier, ska fördelningen ske genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner
eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om
emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som
konvertiblerna kan komma att bytas mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom
utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast innehavare av stamaktier har företrädesrätt
till de nya stainaktierna fördelat efter det antal stamaktier de förut äger. Vad som nu sagts ska
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BILAGA C

inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter

erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut stamaktier av nytt slag.
§ 7 Företrädesrätt till vinstutdelning
Företrädesrätt för preferensaktier av serie A
Beslutar bolagsstäinman om vinstutdelning ska preferensaktier av serie A medföra
företrädesrätt framför stamaktier till årlig utdelning enligt nedan.
Beräkning av preferensutdelning
Företräde till utdelning per preferensaktie av serie A ("preferensutdelning") ska:
I. Från och med det första utbetalningstillfället (se nedan) närmast efter det att

preferensaktierna av serie A registrerades hos bolagsverket till och med det sista
utbetalningstillfället före årsstämman 2019 uppgå till 5,75 kronor för varje
preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 11,50 kronor per år med
avstämningsdagar enligt nedan.

II. Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019 till och med det
sista utbetalningstillfället före årsstämman 2020 uppgå till 7,75 kronor för varje
preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 15,50 kronor per år.
Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019.
III. Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstäminan 2020 och för tiden

därefter uppgå till 9,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per
sexmånadersperiod, dock högst 19,50 kronor per år. Justering ska ske i samband med
första utbetalningstillfället efter årsstämman 2020.

Utbetalning av preferensutdelning
Utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie A ska ske halvårsvis. Avstämningsdagar
ska vara den 10 juni och den 10 december. För det fall sådan dag ej är bankdag (d.v.s. dag

som är lördag, söndag eller allmän helgdag) ska avstämningsdagen vara närmast följande
bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Första
gången utbetalning av utdelning på preferensaktier av serie A kan komma att ske är vid den
utbetalningsdag som infaller den första avstämningsdagen efter det att stamaktien har
registrerats vid Bolagsverket.

Beräkning av innestående belopp
Om ingen utdelning har lämnats på preferensaktier av serie A, eller om endast utdelning
understigande preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna av serie A, förutsatt att
bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida
preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie av serie A,
motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalt belopp
("innestående belopp") innan utdelning på stamaktierna lämnats. Innestående belopp ska
räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräkning
ska ske med början från den halvårsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett
(eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

Omräkning vid vissa bolag shändelser
För det fall antalet preferensaktier av serie A ändras genom sammanläggning, uppdelning eller
annan liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktier av serie A berättigar till
enligt § 7-9 i denna bolagsordning omräknas för att återspegla denna förändring.
Övrigt
Preferensaktier av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.
§ 8 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med den 30 juni
2016 ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A efter beslut
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av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet
avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.
Fördelningen av vilka preferensaktier av serie A som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande
till det antal preferensaktier av serie A som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för
styrelsens beslut öra inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen
besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A som ska inlösas. Om
beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier av serie A kan dock styrelsen besluta
vilka preferensaktier av serie A som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska vara ett belopp enligt följande:
I. Fram till den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman
2020, ett belopp motsvarande l 10 procent av det belopp som har betalats för varje
preferensaktie av serie A vid den första einissionen av preferensaktier av serie A
("initial teckningskurs") jäjnte innestående belopp uppräknat med årlig ränta enligt §
7 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock aldrig
understiga stamaktiens kvotvärde.

II. Från och med den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter
årsstämman 2020 och för tiden därefter, ett belopp motsvarande 130 procent av initial
teckningskurs jämte innestående belopp uppräknat med årlig ränta enligt § 7 ovan.
Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska dock aldrig understiga
stamaktiens kvotvärde.

Ägare av preferensaktie av serie A som ska inlösas ska vara skyldig att inom tre månader från
erhållande av skriftlig underrättelse om styrelsens beslut om inlösen motta lösenbeloppet för
stamaktien eller, där bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter
erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.
§ 9 Bolagets upplösning

Om bolaget likvideras ska preferensaktier av serie A medföra företrädesrätt framför stamaktier
att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie av serie A motsvarande
lösenbeloppet beräknat enligt § 8 ovan per tidpunkten för likvidationen, innan utskiftning sker
till innehavare av stamaktier. Preferensaktier av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till
skiftesandel.

§ 10 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med högst tre (3)
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§11 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses en (l) godkänd revisor utan revisorssuppleant med
mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat
revisionsbolag.
§12 Kallelse

Kallelse till bolagsstamma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom
att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt
annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta
till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara
söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
§13 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
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§14 Avstämningsförbehåll

Bolagets stamaktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller
förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett
avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt
4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som
framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
** * * *
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR
BOLAGETS STAMAKTIEÄGARE (PUNKT 1 6)
Styrelsen i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, föreslår att årsstämman den 25
april 2019 beslutar om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna
("Företrädesemissionen"). Tobin Properties har i samband med Företrädesemissionen erhållit
teckningsförbindelser från den största aktieägaren, Klövern AB, genom sitt indirekt belagda
dotterbolag Dagon. Teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 354 miljoner kronor,
motsvarande cirka 86,6 procent av Företrädesemissionen. Klövern, genom sitt indirekt belagda
dotterbolag Dagon, garanterar därutöver Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka
409 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Ingen
garantiersättning utgår i samband med garantiåtagandet. Inga kontanta inedel eller andra
tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa
åtagandet.

Antal aktier och aktiekapitalets ökning
Företrädesemissionen ska omfatta högst 81 847 660 stamaktier. Bolagets stamaktieägare ska
ha företrädesrätt att teckna två (2) nya stamaktier per en (l) befintlig stamaktie. Vid full
teckning av samtliga aktier i Företrädesemissionen kominer bolagets aktiekapital att öka med
8 184 766 kronor.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka stamaktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen ska vara 6 maj 2019.
Rätt att teckna aktier

Den soni på avstämningsdagen den 6 inaj 2019 är registrerad som stamaktieägare i bolagets
aktiebok förd av Euroclear Sweden AB äger företrädesrätt att teckna nya stainaktier i
Företrädesemissionen, varvid en (l) befintlig stamaktie ger två (2) teckningsrätter och varje
teckningsrätt berättigar till teckning av en ny stamaktie i Företrädesemissionen.
Teckningskurs
Teckningskursen är fem (5) kronor per stamaktie.
Teckning och betalning

Teckning av stamaktier med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen (primär

företrädesrätt) ska äga rum genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 8
maj 2019 till och med den 22 maj 2019. Teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätten
(subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt) ska ske på särskild teckningslista under
tiden från och med den 8 maj 2019 till och med den 22 maj 2019. Betalning för stamaktier

ö^^

BILAGA D

tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter att

avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
TUldelning av aktier
För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär
företrädesrätt) ska styrelsen bestämma att tilldelning av aktier tecknade utan stöd av

teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp. Därvid ska i första
hand stamaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning
som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande
till det sainmanlagda antal aktier de äger i bolaget per avstämningsdagen, oavsett oin aktierna
är stamaktier eller preferensaktier av serie A, och i den mån detta inte kan ske, genom
lottning. I andra hand ska, om samtliga stamaktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till
personer som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i
förhållande till det antal stamaktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån
detta inte kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning av resterande stamaktier ske till
emissionsgaranten Dagon Sverige AB, eller ytterligare garanter som kan tillkomma, i deras
egenskap av garanter och enlighet med villkoren för respektive tillkommande emissionsgarants
teckningsåtagande och emissionsgaranti.
Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och
blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt
Nyemissionen ska ske i syfte att minska bolagets skulder.
Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning och är villkorat av att
stämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt punkt 15.
Aktierna ska kunna tecknas kontant eller genom kvittning av fordran på bolaget.
Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i

samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Stockholm i april 2019
Tobin Properties AB (publ)
Styrelsen
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