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Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämman i Oscar Properties den 29 april 2013
Vid årsstämman i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) i Stockholm idag beslutade
aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:
Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt beslut om utdelning och
ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012. Årsstämman beslutade att de till årsstämmans förfogande
stående medlen, 99 625 806 kronor, disponeras så att 24 kronor per preferensaktie, totalt
15 000 000 kronor, utbetalas som utdelning till preferensaktieägarna samt att 0,21 kronor per
stamaktie, totalt 5 022 496,50 kronor, utbetalas som utdelning till stamaktieägarna. Utbetalning av
utdelning till preferensaktieägarna ska ske halvårsvis med 12 kronor per utbetalningstillfälle
Återstående belopp, 79 603 309,50 kronor, överförs i ny räkning.
Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägarna ska vara fredagen den 3 maj 2013 och
tisdagen den 5 november 2013. Avstämningsdag för utdelning till stamaktieägarna ska vara
fredagen den 3 maj 2013. Utbetalning av utdelning sker genom Euroclears försorg tre bankdagar
efter respektive avstämningsdag, dvs onsdagen den 8 maj 2013 samt fredagen den 8 november
2013.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras
förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.
Beslut om styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode
Årsstämman omvalde Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan
Thorell som styrelseledamöter samt fastställde att arvode till styrelsen ska utgå med totalt
450 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska
utgå till var och en av övriga ledamöter utom Oscar Engelbert. Till Oscar Engelbert ska inget arvode
utgå.
Årsstämman omvalde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt fastställde att arvode till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från
www.oscarproperties.se

	
  
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se
Finanschef Michael Moschewitz, telefon 0707-13 69 39, e-post michael@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en
Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets
identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. Oscar
Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder kronor, producerat cirka 500 lägenheter och lyckats uppvisa
lönsamhet även i sämre tider. Bolaget fortsätter att förse Stockholms fastighetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell
design – till att börja med genom de 1 500 nya bostäder som ligger på ritbordet just nu. www.oscarproperties.se

