
  

 

Aktieägarna i 

One Publicus Fastighets AB 

kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 9 juni 2020 
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm 

Anmälan m.m.  

Aktieägare som vill deltaga på stämman ska 

Dels vara införd i aktieboken den 2 juni 2020 

Dels senast den 2 juni 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman 

Anmälan kan ske skriftligt till One Publicus Fastighets AB, Att: Sara Williamson, c/o Pareto Business 
Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: sara.williamson@paretosec.com. Vid 
anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav 
samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan ska därtill i 
förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för 
ställföreträdare och ombud. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga 
rätt att deltaga på stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. 
Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 2 juni 2020, vilket innebär att aktieägare i god 
tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren. 

Ombud m.m.  

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för 
det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande 
av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, 
eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om 
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för 
den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original 
samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan 
angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin 
postadress. 

Antal aktier och röster 

I bolaget finns totalt 1 700 000 aktier, motsvarande 1 700 000 röster.  
 
Upplysningar på stämman 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det 
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på 
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av 
bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag, 
med undantag för den begränsning som framgår av 7 kap 57 § aktiebolagslagen. 
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Behandling av personuppgifter 

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan 
om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på 
bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, 
upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 
Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om 
bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida 
www.onepublicusfastighets.se under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns under 
rubriken ”Behandling av personuppgifter”). 

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 protokolljusterare.  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  

7. Beslut om ändring av bolagsordningen. 

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 

9. Stämmans avslutande. 

Val av ordförande vid stämman (ärende 2) 

Advokat Erik Borgblad, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, föreslås väljas till ordförande vid den 
extra bolagsstämman. 

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 7) 

Styrelsen i One Publicus Fastighets AB, föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra 
bolagsordningen i syfte att öka gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier i enlighet med 
följande:  

§ 4 i bolagsordningen med rubriken ”Aktier och aktiekapital” ska ändras till: ”Aktiekapitalet ska utgöra 
lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.”  

§ 5 i bolagsordningen med rubriken ”Antalet aktier” ska ändras till: ”Antal aktier ska vara lägst 1 250 000 
och högst 5 000 000.”  

Bolagsordningens nya lydelse framgår av Bilaga A. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att 
vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.  

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 



  3 (5) 

 

  

 

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om bemyndigande för 
styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt punkten 8 på dagordningen. 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (ärende 8) 

Styrelsen i One Publicus Fastighets AB, föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid 
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom 
kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av 
bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens 
gränser. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till 
marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av kapital, för att kunna 
genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget 
genom att bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt 8 krävs att beslutet biträds av aktieägare 
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Bolagsstämmans beslut föreslås vara villkorat av att stämman även beslutar om ändring av 
bolagsordningen enligt punkten 7 på dagordningen. 

Dokumentation 
Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets adress, One Publicus Fastighets 
AB c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm och skickas till aktieägare som så 
begär och som uppger sin postadress. 

 
Stockholm maj 2020 

One Publicus Fastighets AB 

Styrelsen  
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Bolagsordning för One Publicus Fastighets AB 

 
Organisationsnummer 559083-3934 

 
 Antagen på extra bolagsstämma 9 juni 2020 

 

§ 1 Firma  

Bolagets firma är One Publicus Fastighets AB. 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun. 

§ 3 Verksamhet 

 
Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös 
egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktier och aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor. 

§ 5 Antalet aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 1 250 000 och högst 5 000 000. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av tre och högst fem styrelseledamöter utan suppleanter. 

§ 7 Revisor 

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
ska lägst en och högst två revisorer utses eller ett registrerat revisionsbolag. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att 
kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom 
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. 

§ 9 Rätt att deltaga i bolagsstämma  

Den som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. 
För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, 
julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
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§ 10 Ärenden på årsstämman 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1.  Val av ordförande vid stämman. 

2.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3.  Godkännande av dagordning. 

4.  Val av en eller två justeringspersoner. 

5.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut angående 

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 

9. Val av 

a) Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter. 
b) Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske. 

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller       
bolagsordningen. 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12. 

§ 12 Avstämningsförbehåll  

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.  

_______________________ 

 



Bilaga 2 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Styrelsen i One Publicus Fastighets AB, föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett 
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom 
kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av 
bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens 
gränser. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga 
villkor. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av kapital, för att kunna genomföra och 
finansiera eventuella förvärv. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att 
bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget genom att bolaget tillförs 
nya strategiskt viktiga ägare.  

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
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