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PRESSMEDDELANDE 
Stockholm, 2019-06-13 
 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Logistri 
 

Logistri Fastighets AB (publ) meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm fattat beslut om att 
justera årsstämmans beslut om vinstutdelning så att även nyemitterade aktier får rätt till utdelning 
 
Vid extra bolagsstämman den 13 juni 2019 fattades följande beslut: 

 
Beslut om vinstutdelning 
Extra bolagsstämman har beslutat, med hänsyn till ökningen av antalet aktier i bolaget efter årsstämmans beslut 
om vinstutdelning, att justera vinstutdelningen enligt följande. 
 
Årsstämman i Logistri Fastighets AB (publ) den 4 april 2019 beslutade om vinstutdelning om totalt 9,00 kronor per 
aktie, fördelat på fyra utbetalningar om vardera 2,25 kronor med avstämningsdagar för betalning av utdelningen 
den 8 april 2019, den 28 juni 2019, den 27 september 2019 och den 27 december 2019, innebärande en total 
utdelning om 22 680 000 kronor. Med avstämningsdag den 8 april 2019 skedde således en utdelning om totalt 
5 670 000 kronor. 
 
Den 10 april 2019 registrerades hos Bolagsverket en nyemission av 2 370 000 aktier, innebärande en ökning av 
aktiekapitalet med 2 370 000 kronor.  
 
Extra bolagsstämman den 13 juni 2019 har beslutat att justera årsstämmans beslut om vinstutdelning och beslutat 
om vinstutdelning till aktieägarna med ett belopp om totalt 6,75 kronor per aktie, innebärande en utdelning om 
totalt 33 007 500 kronor. Syftet med beslutet är att ägarna till de nyemitterade aktierna ska få rätt till samma 
utdelning som de tidigare aktieägarna. 
  
Med hänsyn till att kvartalsutdelning enligt ovan redan skett den 8 april 2019, har extra bolagsstämman beslutat 
att utbetalning av utdelningen ska ske vid tre tidpunkter under året med tre lika stora delbetalningar. Detta 
innebär att vid varje utdelning ska 2,25 kronor per aktie betalas, således totalt 11 002 500 kronor.  
 
Extra bolagsstämman har beslutat att avstämningsdagar för betalning av utdelningen är den 28 juni 2019, den 27 
september 2019 och den 27 december 2019. Utbetalning av utdelning kommer att ske tre bankdagar efter 
avstämningsdag. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Ulf Attebrant, VD  
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84 
E-post: ulf.attebrant@paretosec.com 
 
Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 
2019. 
 

Om Logistri Fastighets AB (publ) 

 

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager och lättindustri i Sverige. 

Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar.  

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 23 oktober 2017. För mer information om Logistri, besök gärna 

www.logistri.se. 


