Pressmeddelande
KOMMUNIKÈ FRÅN ÅRSSTÄMMA I TRE KRONOR PROPERTY INVESTMENT AB
(PUBL)
Årsstämma med aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB (publ) har hållits den 27 april
2021. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning,
enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolagsoch föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen, balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslutades att av den ansamlade vinsten lämnas utdelning enligt styrelsens förslag i årsredovisningen i
enlighet med följande villkor. Under tiden fram till nästa årsstämma ska utdelning lämnas kvartalsvis,
vid de tre första tillfällena med 2,05 kronor per aktie och vid det fjärde tillfället med 2,10 kronor per
aktie, dock högst 8,25 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås
den 29 april 2021, den 7 juli 2021, den 5 oktober 2021 samt den 10 januari 2022.
Vidare beslutades det att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning och att nya aktier som kan
komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten nedan, ska medföra rätt till
utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerat vid Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga 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, när betalning sker genom apport
eller genom kvittning, och emissionen sker i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag,
sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Sker
betalning kontant, eller sker emissionen i annat syfte än det ovan nämnda, får antalet aktier som emitteras
med stöd av bemyndigandet dock högst uppgå till tio (10) procent av antalet aktier vid tidpunkten för
årsstämman 2021.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden
och med 120 000 kronor till envar av övriga ledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande
räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter
utan suppleanter samt att en revisor ska utses.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, välja Bernt-Olof Gustafsson (omval), Cecilia
Widebäck West (omval), Magnus Ros (omval), Jenny Wärmé (omval), Pär Nilsson (omval) och Jan
Barchan
(nyval)
till
ordinarie
styrelseledamöter
samt
revisionsbolaget
Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (nyval) till bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har
meddelat att i det fall årsstämman fattar detta beslut kommer Helena Ehrenborg utses till ansvarig för
revisionen.
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, innefattandes lön
och annan ersättning till den verkställande direktören.
Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade om instruktion för valberedningen i enlighet med framlagt förslag, innebärande
bland annat att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska vara styrelsens
ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden
AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största
aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar
den störste aktieägaren. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.
Beslut om bolagsordningsändring
Stämman beslutade att göra smärre justeringar i bolagets bolagsordning.
För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman vilken
finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.3krproperty.se.
______________
Stockholm i april 2021
Tre Kronor Property Investment AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Johansson, vd, telefon: +46(0)73 200 40 28, e-post: michael.johansson@3krproperty.se,
alternativt se bolagets hemsida: www.3krproperty.se.
Tre Kronor Property Investment AB är ett fastighetsbolag som fokuserar på välbelägna fastigheter
med hög andel livsmedel och samhällsservice i Norden. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm
First North Growth Market sedan den 10 november 2017 och har kortnamn ”3KR”. FNCA Sweden
AB, +46(0)8-528 00 39 info@fnca.se, är utsedd Certified Adviser.
För mer information se bolagets hemsida www.3krproperty.se.

