Pressmeddelande
Stockholm den 16 april 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB
(PUBL)
Aktieägarna i Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 (”Bolaget”), kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.
Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om
undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk
närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom
att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de vid årsstämman
fattade besluten offentliggörs onsdagen den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt
sammanställt.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta vid årsstämman ska:
-

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken måndagen den 10
maj 2021;
dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under
rubriken Förhandsröstning nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast tisdagen
den 18 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller
följande för att ha rätt att delta i årsstämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin förhandsröst,
måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av
Euroclear förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 10 maj 2021. Sådan omregistrering
kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan
tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid
att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 12 maj 2021 kommer att beaktas vid
framställningen av aktieboken.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k.
poströstning i enlighet med 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets
webbplats (www.torslandapropertyinvestment.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan
till årsstämman.
Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 18 maj 2021.
Det ifyllda formuläret ska skickas till Torslanda Property Investment AB (publ), att: Stefan Berg, c/o AB

Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt genom att
det ifyllda formuläret skickas med e-post till stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se. Aktieägare
får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs.
förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
förhandsröstningsformuläret.
Ombud
Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska skriftlig fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten är
giltig under den giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakt har utfärdats av
en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som
utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmaktsformulär kan laddas ned från Bolagets
webbplats (www.torslandapropertyinvestment.com).
Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på stämman:
1.

Val av ordförande vid stämman.

2.

Val av en eller två justeringspersoner.

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.

Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

5.

Godkännande av dagordning.

6.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.

7.

Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernsresultaträkning
och koncernbalansräkning,
b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

8.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.

9.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

10.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.

11.

Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 1
Majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB (”Majoritetsaktieägaren”) föreslår att advokat Johan
Hessius, eller den som styrelsen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2
Majoritetsaktieägaren föreslår att styrelseledamöterna Jens Engwall och David Mindus, eller vid
förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen i stället anvisar, ska justera
stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att
inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 3
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av
Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrolleras av
justeringspersonerna.
Punkt 7
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat för räkenskapsåret 2020 disponeras enligt förslaget i
årsredovisningen innebärandes att utdelning sker med totalt 0,88 kronor per aktie fördelat på 70 775
750 aktier med utbetalning kvartalsvis om 0,22 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för utdelningen
föreslår styrelsen måndagen 12 juli 2021, måndagen 11 oktober 2021, måndagen 10 januari 2022 och
måndagen 11 april 2022. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears försorg den tredje
bankdagen efter respektive avstämningsdag.
Punkt 8
Majoritetsaktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter
styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

utan

Punkt 9
Majoritetsaktieägaren föreslår att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor, fördelat
med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Förslag till arvoden åt styrelsen är oförändrat i
förhållande till beslutat arvode för 2020. Vidare föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd
räkning.
Punkt 10
Majoritetsaktieägaren föreslår omval av styrelseledamöterna Jens Engwall, Johan Hessius, Pontus
Kågerman, Ann Sofie Lindroth och David Mindus samt att Jens Engwall omväljs till styrelseordförande
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att det registrerade revisionsbolaget Ernst &
Young Aktiebolag ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young
Aktiebolag har meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Oskar Wall som
huvudansvarig revisor.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen
av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat
koncernföretag. Begäran om sådan upplysning ska lämnas skriftligen senast söndagen den 9 maj 2021
till Torslanda Property Investment AB (publ), att: Stefan Berg, c/o AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1,

114 34 Stockholm eller via e-post till stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se. Sådana
upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats
(www.torslandapropertyinvestment.com), senast fredagen den 14 maj 2021. Upplysningarna skickas
också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.
Handlingar till årsstämman
Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas
tillgängliga hos Bolaget (Torslanda Property Investment AB (publ), c/o AB Sagax, Engelbrektsplan 1, 114
34 Stockholm) samt på Bolagets webbplats (www.torslandapropertyinvestment.com) senast tre veckor
före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den
integritetspolicy
som
finns
tillgänglig
på
Euroclear
Sweden
AB:s
webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm i april 2021
TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Berg, VD
Telefon: +46 737 08 82 19,
E-mail: stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se
alternativt se bolagets hemsida: http://www.torslandapropertyinvestment.com
Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth
Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8
545 271 00.

