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Korsängen Fastighets AB äger sedan september 2019 
kontorsfastigheten Sågen 4 i Västerås, strategiskt belägen nära 
Västerås Centralstation. Fastigheten är fullt uthyrd till ABB AB sedan 
december 2018 då den stod klar efter en totalrenovering anpassad 
efter ABB:s behov. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden 
per dagens datum är 7,6 år.  
 
Korsängen Fastighets AB förvaltas av Pareto Business Management 
AB. För mer information, vänligen besök https://paretosec.com/what-

we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-

website/korsaengen-fastighets-ab/ 

  

 
Stockholm 2021-04-16 

Information till Korsängen Fastighets AB:s aktieägare med anledning av årsstämman den 16 april 2021  
 

Vid årsstämman i dag fattades följande beslut: 

• Beslut om att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 
2020. 

• Beslut om att utdelning ska ske med ett belopp om 7,50 kr per aktie. Utbetalning av 
utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att 
vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 1,88 kronor per aktie och vid det 
andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 1,87 kronor per aktie. Avstämningsdag för 
erhållande av utdelning fastställdes till den 20 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 
respektive 30 december 2021. 

• Beslut om att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och vd för 
2020. 

• Beslut om omval av styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Jens Mattsson och Jan Thörnell. Ulf 
J Johansson valdes till styrelsens ordförande. 

• Beslut om att ett styrelsearvode om totalt 140 000 kr ska utgå per 12 månaders period. 
• Beslut om att välja revisionsbolag BDO Mälardalen AB. BDO Mälardalen AB har utsett 

auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt till huvudansvarig revisor. 

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad. 
 
Oskar Wigsén 
Verkställande direktör 
 
Telefon: +46 (0) 8 402 53 82 
Mobil: +46 (0) 70 207 74 11 
E-post: oskar.wigsen@paretosec.com   
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