
 

 

Styrelsens för Torslanda Property Investment AB (publ), org.nr 556985-8078 (”Bolaget”), 

förslag till beslut om frivilligt inlösenprogram innebärande beslut om a) ändring av 

bolagsordningen, b) minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och c) 

fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 6) 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett frivilligt inlösenprogram i enlighet med punkterna 6 

a – c. 

Punkt 6.a 

För att möjliggöra det frivilliga inlösenprogrammet föreslår styrelsen att stämman beslutar att 

bolagsordningens gränser för antal aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för antal 

aktier ändras från nuvarande lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 aktier till lägst 50 000 000 

och högst 200 000 000 aktier. Bolagsordningens punkt 4 får därmed följande lydelse: 

”Aktiekapitalet utgör lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara 

lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.” 

Punkt 6.b 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 1 415 515 

kronor för återbetalning till aktieägarna. Minskningen ska genomföras genom inlösen av högst 

14 155 150 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Minskningen sker för 

återbetalning till aktieägarna med ett belopp om totalt högst 337 458 776 kronor.  

Minskningen ska genomföras genom ett frivilligt inlösenprogram. För varje aktie i Bolaget erhålls 

en inlösenrätt. Samtliga innehavare av inlösenrätter erhåller lika rätt att inlösa aktier. Fem (5) 

inlösenrätter berättigar till inlösen av en (1) aktie. För varje aktie som löses in ska Bolaget betala 

ett belopp om 23,84 kronor. Inlösenbeloppet per aktie överstiger aktiens kvotvärde med 23,74 

kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde ska tas från Bolagets fria 

egna kapital enligt den balansräkning som fastställdes av årsstämman 2021. 

Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter är den 22 november 2021. Anmälningstiden inleds 

den 25 november 2021 och löper till och med den 9 december 2021. Sedvanlig handel med 

inlösenrätter och inlösenaktier kommer att arrangeras. 

Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 

5 662 060 kronor, fördelat på sammanlagt lägst 56 620 600 aktier, envar aktie med ett kvotvärde 

om 0,10 kronor. 

Enligt den senast avgivna årsredovisningen uppgår det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första 

stycket aktiebolagslagen till 1 225 505 380 kronor. Beloppet fastställdes vid årsstämma den 19 maj 

2021, där det även beslutades om utdelning till aktieägarna om sammanlagt 62 282 660 kronor. 

Det disponibla beloppet som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring uppgår 

således till 1 163 222 720 kronor. 

Punkt 6.c 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ska ökas 

med 1 415 515 kronor genom överföring av medel från fritt eget kapital (enligt den balansräkning 

som fastställdes av årsstämman 2021). Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. 

Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till lägst 7 077 575 kronor, 

fördelat på sammanlagt lägst 56 620 600 aktier. 

____________________ 

Till detta styrelsens förslag fogas: 

a) redogörelse från Bolagets styrelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen och yttrande från 

Bolagets revisor enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen; 

b) motiverat yttrande från Bolagets styrelse och yttrande från Bolagets revisor enligt 20 kap. 

8 § aktiebolagslagen; samt 



 

 

   

c) kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 jämte redogörelse från Bolagets 

styrelse samt yttrande från Bolagets revisor enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 12 § 

aktiebolagslagen. 

Samtliga beslut föreslås antas i ett sammanhang. Beslut enligt punkterna 6 a – c ovan måste således 

biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de 

aktier som är företrädda vid stämman.  

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig 

erforderliga i samband med registrering av dem. 

Övrig information 

En informationsbroschyr som närmare beskriver det frivilliga inlösenprogrammet kommer att 

upprättas med anledning av styrelsens förslag. Informationsbroschyren kommer att finnas 

tillgänglig innan anmälningstiden inleds. 

____________________ 

Stockholm i oktober 2021 

TORSLANDA PROPERTY INVESTMENT AB (PUBL) 

Styrelsen 

 

 

 

 


