
Protokoll fört vid årsstämma i Bosjö Fastigheter 

AB (publ), org.nr 559042-6259 den 8 april 2022, 

i Stockholm 

 

§ 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 

Bolagsstämman förklarades öppnad av Sten Gejrot, som utsågs till ordförande 

vid stämman samt att föra protokollet. 

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden 

samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid 

stämman. 

§ 3. Val av en eller två justeringsmän 

Johan Thorell utsågs att justera protokollet. 

§ 4. Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Noterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 

11 mars 2022 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Svenska 

Dagbladet samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets 

webbplats sedan den 11 mars 2022. 

Konstaterades att stämman är behörigen sammankallad. 

§ 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 framlades. 

§ 7. Beslut 

Stämman beslutade: 

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 

2021; 

b) att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag 

innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen 

vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 

c) att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som 

tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende 

ansvarsfrihet för sig själva. 

§ 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra och att inga 

styrelsesuppleanter ska utses. 

Beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant. 



§ 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kr till styrelseordföranden 

och med 40 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. 

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

§ 10. Val av styrelseledamöter 

Beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja 

styrelseledamöterna Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa 

Ohlström. 

§ 11. Val av revisor 

Beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young 

Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

§ 12. Beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om (a) 

fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier 

(aktiesplit), och (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av 

aktier 

Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, genomföra ett automatiskt 

inlösenförfarande, innefattande (a) en fondemission utan utgivande av nya 

aktier, (b) en uppdelning av aktier (aktiesplit), och (c) en minskning av 

aktiekapitalet genom indragning av aktier, i enlighet med Bilaga 2. 

Antecknades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av 

såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och att 

beslutet därmed fattats med erforderlig majoritet. 

§ 13. Beslut om likvidation 

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag i Bilaga 3, att bolaget ska träda i 

frivillig likvidation samma dag som Bolagsverket utser likvidator, dock tidigast 

den 25 maj 2022. 

Till likvidator föreslogs advokat Sten Gejrot, Advokatfirman Lindahl KB. 

§ 14. Stämmans avslutande 

Ordföranden förklarade stämman avslutad. 

_________________________ 

Signatursida följer 



Vid protokollet: 

 

 

______________________________ 

Sten Gejrot     

(ordförande)     

    Justeras:  

 

 

    ___________________________ 

    Johan Thorell   

  



Bilaga 2 

Styrelsens förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande 

beslut om (a) fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier 

(aktiesplit), och (c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier 

Styrelsen i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 (”Bolaget”) föreslår att 

bolagsstämman fattar beslut om automatiskt inlösenförfarande, innefattande beslut om 

(a) fondemission utan utgivande av nya aktier, (b) uppdelning av aktier (aktiesplit), och 

(c) minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier i enlighet med nedan. 

Samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Bosjö Vindtyget 1 AB avyttrades den 23 

juni 2021. Med anledning av att Bolagets enda tillgång därmed hade avyttrats skiftades 

delar av försäljningslikviden ut till Bolagets aktieägare under 2021 genom ett s.k. 

automatiskt inlösenförfarande. Styrelsen bedömer att ett automatiskt inlösenförfarande 

även är det mest fördelaktiga alternativet för aktieägarna för att skifta ut resterande 

kapital i Bolaget. 

Det automatiska inlösenförfarandet genomförs genom beslut enligt punkterna 12(a)-(c) 

nedan, varför styrelsen föreslår att samtliga beslut föreslås vara villkorade av varandra 

och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med 

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 

stämman. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar i enlighet med de förslag till beslut som 

styrelsen lägger fram enligt punkterna 12(a)-(c) nedan. 

Förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 12 (a)) 

För att åstadkomma ett tidseffektivt inlösenförfarande utan krav på tillstånd från 

Bolagsverket eller allmän domstol föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att 

öka Bolagets aktiekapital med 2 220 000 kr genom fondemission. Det belopp som 

aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya 

aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. 

Förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) (punkt 12 (b)) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en uppdelning av Bolagets aktier, s.k. 

aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie i Bolaget delas upp i två nya aktier. Styrelsen 

föreslår också att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag 

för uppdelning av aktie. De 2 220 000 nya aktier som sålunda tillkommer genom 

uppdelningen ska benämnas "Inlösenaktier" och lösas in på sätt som framgår under 

punkten c) nedan. Vid tidpunkten för kallelsen beräknas avstämningsdagen för 

uppdelning av aktie bli den 27 april 2022. Baserat på sålunda beräknad avstämningsdag 

för uppdelning av aktie kommer sista dagen för handel med Bolagets aktie inklusive rätt 

att erhålla Inlösenaktier att infalla den 25 april 2022 och första dagen för handel med 

Bolagets aktie exklusive rätt till Inlösenaktier att infalla den 26 april 2022. 

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier 

(punkt 12 (c)) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska minskas med 

2 220 000 kr genom indragning av 2 220 000 aktier för återbetalning till aktieägarna. De 

aktier som sålunda dras in ska utgöras av Inlösenaktier. För varje indragen aktie ska 

aktieägarna erhålla ett belopp om 65 kr, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 

144 300 000 kr. Inlösenbeloppet överskrider aktiens kvotvärde (1 kr) med 64 kr. 



Styrelsen föreslår att handel i Inlösenaktierna ska inledas den 29 april 2022, baserat på 

avstämningsdag för uppdelning av aktien fastställd av styrelsen i enlighet med 

förslagspunkt 12 (a) ovan, och att handel i Inlösenaktierna ska ske till och med den 13 

maj 2022. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för indragning av Inlösenaktier ska vara 

den 17 maj 2022. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna verkställas av Euroclear 

Sweden AB den 20 maj 2022. Inlösen sker således automatiskt och kräver ingen åtgärd 

från aktieägarna. Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av 

aktiekapitalet enligt denna punkt 12 (c) att uppgå till 2 220 000 kr. 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser att 

vidta sådana smärre justeringar av besluten i denna punkt 12 som kan komma att 

erfordras i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

  



Bilaga 3 

Styrelsens förslag till beslut om frivillig likvidation 

Styrelsen i Bosjö Fastigheter AB (publ), org.nr 559042-6259 (”Bolaget”) föreslår att 

årsstämman beslutar att Bolaget ska gå i frivillig likvidation i enlighet med 25 kap. 3 § 

aktiebolagslagen.  

Skälet för likvidation är att Bolaget inte längre bedriver någon verksamhet och därför bör 

avvecklas. Samtliga aktier i Bolagets helägda dotterbolag Bosjö Vindtyget 1 AB 

avyttrades den 23 juni 2021 och sedan dess har Bolaget inte bedrivit någon verksamhet. 

Syftet med Bolaget har därmed upphört och Bolagets återstående tillgångar bör i stället 

skiftas ut till dess aktieägare. Alternativet till likvidation är att Bolaget kapitaliseras av 

aktieägarna och påbörjar drift av en ny verksamhet, vilket enligt styrelsens bedömning 

inte är ett genomförbart alternativ. 

Styrelsen föreslår att advokat Sten Gejrot, Advokatfirman Lindahl KB, utses till likvidator. 

Beslutet om att Bolaget ska gå i likvidation föreslås gälla från och med tidpunkten då 

Bolagsverket har förordnat likvidator, dock tidigast den 25 maj 2022. 

Skifte beräknas ske snarast möjligt efter att tiden för kallelse på okända borgenärer har 

löpt ut. 

Skifteslikvidens storlek kan för närvarande inte beräknas. 

 

 

 


