STYRELSEN FÖR K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL
BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV STAM B AKTIER SAMT
GODKÄNNANDEN AV ÖVERLÅTELSER ENLIGT 16 KAP. 4 ABL
(PUNKT 7 I KALLELSEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA)

Vid årsstämman den 10 maj 2017 beslutades att genomföra en riktad nyemission om 45 000
Stam B aktier till Kunskapsmiljön 3 Holding AB. Syftet med emissionen och skälet till avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt var att Bolaget skulle ha tillgång till Stam B aktier för framtida
incitamentsprogram till anställda. Enligt punkten 1.6 i styrelsens förslag till beslut till
årsstämman framgår att förvärv av stam B aktier från Kunskapsmiljön 3 Holding AB endast
tillkommer personer som är anställda i bolaget vid tidpunkten för förvärvet.
Av strukturella skäl önskar styrelsen nu att Kunskapsmiljön 3 Holding AB överlåter Stam B
aktierna till ett annat av Bolaget helägt dotterbolag, K2A Admin AB. För att kunna genomföra
denna transaktion krävs stämmans godkännande.
Vidare

önskar

styrelsen

att

villkoren

för

emissionsbeslutet

ändras

så

att

även

styrelsemedlemmar kan erhålla stam B aktier vid framtida incitamentsprogram.
Stämman föreslås därför dels godkänna att Kunskapsmiljön 3 Holding AB överlåter samtliga
emitterade Stam B aktier till Dotterbolaget och dels beslutar om följande villkorsjustering i av
årsstämman den 10 maj 2017 fattat beslut:
Punkterna 1.5 - 1.6 tidigare lydelse:
1.1

Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
Bolaget ska ha tillgång till stam-B aktier för framtida incitamentsprogram till anställda.

1.6

Rätt att förvärva stam B aktier från Dotterbolaget ska endast tillkomma personer som
är anställda i bolaget vid tidpunkten för förvärvet.
Överlåtelse av stam B aktier från Dotterbolaget till anställda ska ske enligt följande:
Kategori

Antal stam B aktier

Anställda

15 000 st. per person

Överlåtelse enligt punkten 1.6 förutsätter dels att förvärv av stam B aktier lagligen kan
ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och
ekonomiska insatser. Överlåtelse av Stam B aktier från Dotterbolaget ska ske på
marknadsmässiga villkor.

Punkterna 1.5 - 1.6 ny lydelse:
1.5

Syftet med emissionen och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
Bolaget ska ha tillgång till stam-B aktier för framtida incitamentsprogram till
styrelseledamöter och anställda.

1.6

Rätt att förvärva stam B aktier från Dotterbolaget ska endast tillkomma
styrelseledamöter och personer som är anställda i bolaget vid tidpunkten för förvärvet.
Överlåtelse av stam B aktier från Dotterbolaget till styrelseledamöter och anställda ska
ske enligt följande:
Kategori

Antal stam B aktier

Ledamot/Anställd

15 000 st. per person

Överlåtelse enligt punkten 1.6 förutsätter dels att förvärv av stam B aktier lagligen kan ske, dels
att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska
insatser. Överlåtelse av Stam B aktier från Dotterbolaget ska ske på marknadsmässiga villkor.
Stämmobeslut enligt förslaget ovan förutsätter för sin giltighet en majoritet om nio tiondelar
(9/10) av såväl på stämman avgivna röster som företrädda aktier.

För att möjliggöra för K2A Admin AB att kunna överlåta Stam B aktier vid framtida
incitamentsprogram till styrelseledamöter och anställda inom ramen för av årsstämman fattat
och av ovan föreslagna beslut, krävs enligt 16 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen
godkännande till sådan överlåtelse. Styrelsen föreslår därför att stämman även godkänner
överlåtelser av stam-B aktier från Dotterbolaget till anställda inom ramen för framtida
incitamentsprogram.
Beslut enligt denna punkt är endast giltigt om beslutet biträds av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stockholm i september 2017
Styrelsen för K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

