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Kommuniké från Annehems årsstämma den
19 maj 2022
Vid årsstämman i Annehem Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut.
Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare
att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).
Årsstämman beslutade att genom omval utse Göran Grosskopf, Pia Andersson, Karin Ebbinghaus,
Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv och Axel Granlund till styrelseledamöter och att
genom nyval utse Henrik Saxborn till styrelseledamot samt att genom omval utse Göran Grosskopf till
styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att styrelsearvode, inklusive ersättning för
utskottsarbete, ska utgå om högst 1 670 000 kronor.
Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier i sådan
utsträckning att det motsvarar en utspädning uppgående till högst 10 procent av det antal aktier som
är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande, räknat efter fullt utnyttjande
av emissionsbemyndigandet.
Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av högst så många egna
B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare
beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier.
Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.annehem.se.
Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.annehem.se senast två veckor
efter årsstämman.
Om Annehem Fastigheter
Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och
bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och
Oslo. Fastighetsbeståndet i Annehem Fastigheter består av 24 förvaltningsfastigheter med ett värde
om 4 160 Mkr och en uthyrbar yta om 193 tkvm. Bolaget är sedan december 2020 noterat på Nasdaq
Stockholm under ticker ANNE B och ingår sedan April 2022 i Nasdaq Green Designation. För mer
information besök gärna vår hemsida www.annehem.se.
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