STYRELSEN FÖR K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL
VINSTUTDELNING (PUNKT 7 B I KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMAN)

Till årsstämmans förfogande står moderbolagets balanserade vinst om 326 328 092 kronor.
Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 20 kronor per preferensaktie,
totalt 22 000 000 kronor. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per
preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Avstämningsdagar ska vara 8 juni 2018, 10
september 2018, 10 december 2018 och 8 mars 2019. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter
respektive avstämningsdag i enlighet med bolagsordningens föreskrifter.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för stamaktier utan att årsstämman istället ska fatta
beslut om värdeöverföring till innehavare av stamaktier genom fondemission med utgivande av
preferensaktier, se punkten 13 i dagordningen.
Med anledning av ovan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om utdelning dels på
preferensaktier som kan komma att emitteras genom den föreslagna fondemissionen enligt punkten
13 i dagordningen dels på preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av det
emissionsbemyndigande som styrelsens föreslagit under punkten 10 i dagordningen. Utdelning på
nyemitterade preferensaktier ska utgå från och med den första avstämningsdagen som infaller efter
det att aktierna registrerats av Bolagsverket. Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara 8 juni
2018, 10 september 2018, 10 december 2018 och 8 mars 2019.
Baserat på att fondemissionen genomförs kommer utdelningen enligt styrelsens förslag uppgå till
högst 928 560 kronor.
Ovanstående förslag innebär att högst 22 928 560 kronor av de 326 328 092 kronor som står till
bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för sammanlagda värdeöverföringar till aktieägarna.
Vidare förslås att resterande vinstmedel uppgående till 303 399 532 kronor balanseras i ny räkning.
Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kan utdelning på preferensakter som emitterats
med stöd av bemyndigandet uppgå till högst 12 000 000 kronor.
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § ABL framgår av Bilaga A.
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