
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Heimstaden AB (publ) höll den 24 maj 2019 årsstämma i bolagets lokaler på Östra 

Promenaden 7 A i Malmö.   

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda för-

slag.  

 Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräk-

ningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräk-

ningen. 

  

 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition 

att till stämmans förfogande stående medel, 13 308 660 870 kronor, ska dis-

poneras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieä-

garna, totalt 46 875 000 kronor. Återstående belopp, 13 261 785 870 kronor, 

ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieä-

garna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle och avstäm-

ningsdagar beslutades i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2019, 

den 5 oktober 2019, den 5 januari 2020 och den 5 april 2020.  

 

 Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i två avseenden. Ge-

nom den första ändringen får bolaget möjlighet att välja revisor på en man-

dattid om upp till fyra år i stället för som tidigare, endast för en fyraårspe-

riod. Den andra ändringen är av redaktionell natur och avser ändring av en 

laghänvisning i bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll.    

 

 Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande di-

rektören ansvarsfrihet.  

 



 

 

 

 

 Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden 

eller övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att revisorsarvode 

ska utgå enligt godkänd räkning.  

 

 Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga sup-

pleanter. Stämman beslutade att till styrelseledamöter för perioden fram till 

slutet av nästa årsstämma omvälja Ivar Tollefsen, John Giverholt, Magnus 

Nordholm och Patrik Hall. 

 

 Stämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara två. Stämman be-

slutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young 

Aktiebolag samt Ingemar Rindstig som revisorer för perioden fram till slutet 

av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Peter von 

Knorring fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. 

 


