
  

 

Aktieägarna i 

One Publicus Fastighets AB 

kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 september 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 14 september 2020 

Dels senast den den 14 september 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 14 september 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 2 595 000 aktier, motsvarande 2 595 000 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 vinstutdelning. 

9. Stämmans avslutande. 

Förslag till beslut om vinstutdelning (ärende 7) 

Årsstämman i One Publicus Fastighets AB (publ), den 23 april 2020 beslutade om vinstutdelning om 

totalt 5,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 775 000, fördelat på tre 
utbetalningar om vardera 1,44 kronor samt en betalning om 1,43 kronor med avstämningsdagar för 
betalning av utdelningen den 27 april 2020 (1,44), den 30 juni 2020 (1,43), den 30 september 2020 (1,44) 
och den 30 december 2020 (1,44). 

Styrelsen i One Publicus Fastighets AB (publ) beslutade, med stöd av bemyndigande från extra 
bolagsstämma, den 17 juni 2020 om nyemission av 895 000 aktier. För att de nya aktierna ska kunna 
erhålla utdelning krävs ett beslut om vinstutdelning av bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför att 
extra bolagsstämman fattar erforderligt vinstutdelningsbeslut enligt nedan. 

Av den av årsstämman beslutade utdelningen om 5,75 kronor per befintlig aktie kvarstår vid tidpunkten 
för extra bolagsstämman, i enlighet med av årsstämman fastställda avstämningsdagar för utdelning, att 
utbetala ett belopp om totalt 2,88 kronor per befintlig aktie. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman 
beslutar om utdelning om totalt 2,88 kronor per nyemitterad aktie för räkenskapsåret 2019, fördelat på 
två utbetalningar med avstämningsdag för betalning av utdelningen den 30 september 2020 och den 30 
december 2020. 

Utbetalning av utdelning kommer att ske tre bankdagar efter avstämningsdagarna den 30 september 

2020 respektive den 30 december 2020. 
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Dokumentation 
Fullmaktsformulär finns tillgängliga för bolagets aktieägare på bolagets hemsida, 
www.onepublicusfastighets.se, och 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 den 1 september 2020 

One Publicus Fastighets AB 

Styrelsen  



STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 
 
Årsstämman i One Publicus Fastighets AB (publ), den 23 april 2020 beslutade om vinstutdelning om totalt 

5,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 775 000, fördelat på tre utbetalningar om 

vardera 1,44 kronor samt en betalning om 1,43 kronor med avstämningsdagar för betalning av 

utdelningen den 27 april 2020 (1,44), den 30 juni 2020 (1,43), den 30 september 2020 (1,44) och den 30 

december 2020 (1,44). 

Styrelsen i One Publicus Fastighets AB (publ) beslutade, med stöd av bemyndigande från extra 

bolagsstämma, den 17 juni 2020 om nyemission av 895 000 aktier. För att de nya aktierna ska kunna 

erhålla utdelning krävs ett beslut om vinstutdelning av bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför att extra 

bolagsstämman fattar erforderligt vinstutdelningsbeslut enligt nedan. 

Av den av årsstämman beslutade utdelningen om 5,75 kronor per befintlig aktie kvarstår vid tidpunkten 

för extra bolagsstämman, i enlighet med av årsstämman fastställda avstämningsdagar för utdelning, att 

utbetala ett belopp om totalt 2,88 kronor per befintlig aktie. Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman 

beslutar om utdelning om totalt 2,88 kronor per nyemitterad aktie för räkenskapsåret 2019, fördelat på 

två utbetalningar med avstämningsdag för betalning av utdelningen den 30 september 2020 och den 30 

december 2020. 

Utbetalning av utdelning kommer att ske tre bankdagar efter avstämningsdagarna den 30 september 

2020 respektive den 30 december 2020. 

Styrelsens förslag innebär att ytterligare 2 577 600 kronor delas ut. 

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen samt handlingar enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen 

fogas härtill. 

Kompletterande information enligt 18 kap. 5 § aktiebolagslagen  

 

Enligt den på årsstämman 2020 fastställda årsredovisningen och koncernredovisningen uppgår bolagets 

disponibla vinstmedel till 155 058 964 kronor. 

 

På årsstämman 2020 beslutades att disponera tillgängliga vinstmedel på det sättet att 9 775 000 kronor 

skulle delas ut till aktieägarna och 145 283 964 kronor överföras i ny räkning. 

 

Det enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således, innan föreslaget beslut om 

vinstutdelning fattas, till 145 283 964 kronor och kommer, för det fall bolagsstämman beslutar i enlighet 

med förslaget, att uppgå till 142 706 364 kronor. 

–––––––––––– 

 
 

Stockholm i september 2020 
ONE PUBLICUS FASTIGHETS AB 

Styrelsen



 

 

   

Peter Bredelius 

  

 

   

Josephine Björkman 

 

 

   

Clara de Château 

  

 

 



STYRELSENS MOTIVERADE YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP. 4 OCH 6 §§ 

AKTIEBOLAGSLAGEN 

 
Med anledning av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avger styrelsen härmed följande 

redogörelse och yttrande enligt 18 kap 4 och 6 §§ aktiebolagslagen. 

Årsstämman i One Publicus Fastighets AB (publ), den 23 april 2020 beslutade om vinstutdelning om totalt 

5,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 9 775 000, fördelat på tre utbetalningar om 
vardera 1,44 kronor samt en betalning om 1,43 kronor med avstämningsdagar för betalning av 
utdelningen den 27 april 2020 (1,44), den 30 juni 2020 (1,43), den 30 september 2020 (1,44) och den 30 
december 2020 (1,44). 

Med stöd av extra bolagsstämmans beslut om emissionsbemyndigande, har styrelsen för One Publicus 

Fastighets AB (publ) beslutat om nyemission av 895 000 aktier. Styrelsen för One Publicus Fastighets AB 

(publ) har föreslagit att extra bolagsstämman fattar erforderligt beslut om vinstutdelning till de 

nyemitterade aktierna, innebärande att ytterligare 2 577 600 kronor delas ut, att tillfalla de nya aktierna 

som emitterats med stöd av emissionsbemyndigandet. Utbetalning av utdelning kommer att ske tre 

bankdagar efter avstämningsdagarna den 30 september 2020 respektive den 30 december 2020. 

Av bolagets senast avgivna och fastställda årsredovisning och koncernredovisning framgår bolagets 

ställning per den 31 december 2019. Av årsredovisningen och koncernredovisningen framgår även vilka 

principer som har tillämpats för värdering av bolagets tillgångar, avsättningar och skulder.  

Mot bakgrund av ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det, utifrån en 

allsidig bedömning av bolagets och bolagets koncerns ekonomiska ställning, styrelsens uppfattning att 

den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfattning 

och risker ställer på storleken av bolagets och bolagets koncerns egna kapital samt bolagets och bolagets 

koncerns konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Föreslagen vinstutdelning kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina 

betalningsförpliktelser i någon väsentlig omfattning. 

Styrelsen anser således att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 

uppställs i 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen. 

Sedan styrelsen avlämnade årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 har de 

händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av bolagets rapporter och 

pressmeddelanden som avgivits efter att årsredovisningen avlämnades, vilka finns tillgängliga på bolagets 

hemsida, www.onepublicusfastighets.se. 

Utöver ovan redovisade händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat 

under den aktuella perioden. 

–––––––––––– 

Stockholm i September 2020 
ONE PUBLICUS FASTIGHETS AB 

Styrelsen



 

 

   

Peter Bredelius 

  

 

   

Josephine Björkman 

 

 

   

Clara de Château 
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