
 

Kallelse till extra bolagsstämma i Svenska Nyttobostäder 
AB (publ) 
Aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250-9607 (”Bolaget”), 
kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 februari 2023 klockan 10:00 
hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. 
Inregistrering till stämman påbörjas klockan 9:45. 

Anmälan m.m. 

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska: 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
onsdagen den 1 februari 2023, alternativt, om aktierna är 
förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna 
senast fredagen den 3 februari 2023, 

dels anmäla sig hos Bolaget senast fredagen den 3 februari 2023.  

Anmälan kan ske via post till Svenska Nyttobostäder AB (publ), ”Extra 
bolagsstämma 2023”, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm eller via e-post till 
info@nyttobostader.se senast fredagen den 3 februari 2023. Vid anmälan ska anges 
namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i 
förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid 
stämman. 

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och 
övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av 
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen 
eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att 
hämta på Bolagets webbplats (www.nyttobostader.se). Fullmakten får inte vara 
äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst 
fem år. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan 
förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear 
Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren 
måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast fredagen den 
3 februari 2023. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före 
denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens 
instruktioner. 

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 



3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av justeringspersoner 
5. Godkännande av dagordningen 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Fastställande av nytt antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter 
8. Stämmans avslutande 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2) 

Styrelsen föreslår att Emma Norburg utses till ordförande vid stämman. 

Val av justeringspersoner (punkt 4) 

Styrelsen föreslår att stämman väljer en eller två personer som föreslås av 
ordföranden på stämman och som inte är styrelseledamot eller anställd i Bolaget, 
att justera protokollet från stämman. 

Fastställande av nytt antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter (punkt 7) 

Bolagets årsstämma den 25 maj 2022 beslutade, i enlighet med valberedningens 
förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan 
suppleanter.  

Då Gunilla Högbom i november 2023 beslutade att utträda ur styrelsen, föreslår 
valberedningen att stämman ska fatta beslut om att antalet bolagsstämmovalda 
ordinarie ledamöter i stället ska vara fem (5) stycken utan suppleanter, dvs. det 
antal styrelseledamöter som styrelsen nu består av. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och 
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna 
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på 
dagordningen.  

Personuppgifter 

För information om hur Svenska Nyttobostäder AB (publ) behandlar dina 
personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på 
Euroclear Sweden AB:s webbplats 
(www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-
svenska.pdf).  

Handlingar m.m. 

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför 
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget 
på adress Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm och på Bolagets webbplats 



(www.nyttobostader.se), samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det 
och uppger sin postadress.  

_____________________ 

Stockholm i januari 2023 

Svenska Nyttobostäder AB (publ) 

Styrelsen 


