Bilaga 2

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag
enligt punkten 8.b i den föreslagna dagordningen till årsstämma
måndagen den 20 maj 2019
Stamaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående stamaktier
med 1,00 krona per stamaktie, motsvarande totalt 50 000 000 kronor, att betalas vid
två tillfällen om 0,50 kronor per stamaktie vid vardera tillfälle. Avstämningsdagar
för utdelning föreslås vara måndagen den 27 maj 2019 och onsdagen den
25 september 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas
utbetalning av utdelningen ske måndagen den 3 juni 2019 och måndagen den
30 september 2019.
Preferensaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på utestående
preferensaktier, i enlighet med bolagets bolagsordning, med 10,50 kronor per
preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska
utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas
under kalenderårets andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning
föreslås vara den 20 augusti 2019, den 20 november 2019, den 20 februari 2020
respektive den 20 maj 2020.
Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier
som kan komma att emitteras med stöd av det föreslagna emissionsbemyndigandet
(punkten 12 i dagordningen) om 10,50 kronor per preferensaktie på helårsbasis,
varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och
2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal.
Avstämningsdagar för utdelning föreslås vara den 20 augusti 2019, den
20 november 2019, den 20 februari 2020 respektive den 20 maj 2020. Baserat på
att bemyndigandet till att emittera preferensaktier utnyttjas i dess helhet kommer
utdelningen enligt styrelsens förslag att uppgå till 10 500 000 kronor. Utdelning
ska utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna
registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i
emissionsbesluten (dvs. tidigast den 20 augusti 2019).
Styrelsen noterar även att förgående årsstämma beslutat om utdelning på
preferensaktier som var utgivna vid datumet för årsstämman med 10,50 kronor per
preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor att utbetalas kvartalsvis varav
avstämningsdag för den sista utbetalningen är den 20 maj 2019 och att utbetalning
ska ske den 23 maj 2019. Denna utdelning har beaktats inom ramen för
årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och har således redan reducerats från det
belopp som står till årsstämmans förfogande.
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Ovanstående förslag innebär att 81 500 000 kronor av de 164 967 897 kronor som
står till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående
83 467 897 kronor föreslås balanseras i ny räkning.
Under antagande att bemyndigandet till att emittera preferensaktier utnyttjas i dess
helhet och att emission av preferensaktier sker före den 20 augusti 2019 innebär
förslaget att 92 000 000 kronor av de 164 967 897 kronor som står till årsstämmans
förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående 72 967 897 föreslås då
balanseras i ny räkning.
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Med anledning av styrelsens för Genova Property AB (publ), 556864-8116, förslag
till utdelning får styrelsen härmed lämna följande redogörelse i enlighet med
18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”).
Bolagets och koncernens ekonomiska ställning
Per den 31 december 2018 uppgick fritt eget kapital i bolaget till cirka
165 miljoner kronor och det egna kapitalet till cirka 165,5 miljoner kronor.
Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till cirka
165 miljoner kronor.
Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till vinstutdelning
kommer som minst 81 500 000 kronor och som mest 92 000 000 kronor att tas i
anspråk av de medel som står till stämmans förfogande. Efter en sådan utdelning
kommer cirka 83,5 miljoner kronor eller cirka 73 miljoner kronor att återstå av fritt
eget kapital.
Per den 31 december 2018 uppgick koncernens soliditet till 36 procent. Efter
genomförd utdelning skulle koncernens soliditet uppgå till 34 alternativt
34 procent. Soliditeten är, med hänsyn till den bransch som koncernen verkar inom
samt mot bakgrund av att koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet,
betryggande.
Verksamhetens art, omfattning och risker
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet står i rimlig proportion
till omfattningen av bolagets verksamhet och de risker som är förenade med
verksamhetens bedrivande, även med beaktande av förslaget till utdelning.
Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget
kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget kan förväntas fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt.
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Vinstutdelningens försvarlighet
Med hänsyn till det ovan anförda bedömer styrelsen att bolagets och koncernens
ekonomiska ställning är sådan att föreslagen vinstutdelning är försvarlig utifrån de
krav som enligt 17 kap. 3 § andra och tredje styckena ABL ställs på storleken av
bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
***
Stockholm i april 2019
Genova Property Group AB (publ)
Styrelsen
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$NWLHlJDUQDL*HQRYD3URSHUW\*URXS$% SXEO RUJQUNDOODVWLOOnUVVWlPPDPnQGDJHQ
GHQPDMNORFNDQL*HUQDQGW 'DQLHOVVRQ$GYRNDWE\Un.%VORNDOHUSn+DPQJDWDQ
6WRFNKROP
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$NWLHlJDUHVRP|QVNDUGHOWDLERODJVVWlPPDQVNDYDUDLQI|UGDLGHQDY(XURFOHDU6ZHGHQ$%I|UGD
DNWLHERNHQSHUWLVGDJHQGHQPDMRFKVNDlYHQKDDQPlOWVLJI|UGHOWDJDQGHSnERODJVVWlPPDQ
VHQDVWWLVGDJHQGHQPDM

$QPlODQJ|UVSHUEUHYRFKVWlOOVWLOO*HQRYD3URSHUW\*URXS$%SnDGUHVV6PnODQGVJDWDQ
6WRFNKROPHOOHUSHUHPDLOWLOOHGYDUGVFKHHOH#JHQRYDVH9LGDQPlODQVNDQDPQ
SHUVRQQXPPHURUJDQLVDWLRQVQXPPHUVDPWUHJLVWUHUDWDNWLHLQQHKDYXSSJHV
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'HQVRPOnWLWI|UYDOWDUUHJLVWUHUDVLQDDNWLHUPnVWHI|UDWWKDUlWWDWWGHOWDLVWlPPDQJHQRPI|UYDOWDUHV
I|UVRUJOnWDUHJLVWUHUDDNWLHUQDLHJHWQDPQVnDWWYHGHUE|UDQGHlUUHJLVWUHUDGLGHQDY(XURFOHDU
6ZHGHQ$%I|UGDDNWLHERNHQSHUWLVGDJHQGHQPDM2EVHUYHUDDWWI|UIDUDQGHWRFNVnJlOOHU
EHWUlIIDQGHDNWLHUVRPOLJJHUSnEDQNVDNWLHlJDUGHSnRFKYLVVDLQYHVWHULQJVVSDUNRQWRQ ,6. 
5HJLVWUHULQJLHQOLJKHWPHGGHWI|UHJnHQGHNDQYDUDWLOOIlOOLJ
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'HQVRPLQWHlUSHUVRQOLJHQQlUYDUDQGHYLGVWlPPDQInUXW|YDVLQUlWWYLGVWlPPDQJHQRPRPEXGPHG
VNULIWOLJXQGHUWHFNQDGRFKGDWHUDGIXOOPDNW(WWIXOOPDNWVIRUPXOlUILQQVWLOOJlQJOLJWSnERODJHWVZHEESODWV
ZZZJHQRYDVH)XOOPDNWVIRUPXOlUHWNDQRFNVnHUKnOODVKRVERODJHW2PIXOOPDNWHQXWIlUGDWVDYMXULGLVN
SHUVRQE|UNRSLDDYUHJLVWUHULQJVEHYLVHOOHUPRWVYDUDQGHEHK|ULJKHWVKDQGOLQJI|UGHQMXULGLVNDSHUVRQHQ
ELIRJDV)|UDWWXQGHUOlWWDLQSDVVHULQJHQYLGVWlPPDQE|UIXOOPDNWHUUHJLVWUHULQJVEHYLVRFKDQGUD
EHK|ULJKHWVKDQGOLQJDUYDUDERODJHWWLOOKDQGDXQGHURYDQVWnHQGHDGUHVVVHQDVWWLVGDJHQGHQPDM


2EVHUYHUDDWWVlUVNLOGDQPlODQRPDNWLHlJDUHVGHOWDJDQGHYLGVWlPPDQE|UVNHlYHQRPDNWLHlJDUHQ
|QVNDUXW|YDVLQU|VWUlWWYLGVWlPPDQJHQRPRPEXG

%,75b'(1
$NWLHlJDUHInUYLGERODJVVWlPPDQPHGI|UDHWWHOOHUWYnELWUlGHQGRFNHQGDVWRPDNWLHlJDUHQJMRUW
DQPlODQKlURPLVDPEDQGPHGDNWLHlJDUHQVDQPlODQRPDWWGHOWDSnERODJVVWlPPDQLHQOLJKHWPHG
RYDQ
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3HUVRQXSSJLIWHUVRPKlPWDWVIUnQDNWLHERNHQDQPlODQRPGHOWDJDQGHLnUVVWlPPDQVDPWXSSJLIWHURP
RPEXGRFKELWUlGHQNRPPHUDWWDQYlQGDVI|UUHJLVWUHULQJXSSUlWWDQGHDYU|VWOlQJGI|UnUVVWlPPDQ
RFKLI|UHNRPPDQGHIDOOVWlPPRSURWRNROO)|ULQIRUPDWLRQRPKXUGLQDSHUVRQXSSJLIWHUEHKDQGODV
KlQYLVDVWLOOGHQLQWHJULWHWVSROLF\VRPILQQVWLOOJlQJOLJSn(XURFOHDUVZHEESODWV
ZZZHXURFOHDUFRPGDP(6Z/HJDO,QWHJULWHWVSROLF\ERODJVVWDPPRUVYHQVNDSGI
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gSSQDQGHDYVWlPPDQ
9DODYRUGI|UDQGHYLGVWlPPDQ
8SSUlWWDQGHRFKJRGNlQQDQGHDYU|VWOlQJG
9DODYHQHOOHUWYnMXVWHULQJVPlQ
3U|YDQGHDYRPERODJVVWlPPDQEOLYLWEHK|ULJHQVDPPDQNDOODG
*RGNlQQDQGHDYGDJRUGQLQJHQ
)UDPOlJJDQGHDYnUVUHGRYLVQLQJRFKUHYLVLRQVEHUlWWHOVH
%HVOXWRP
D
)DVWVWlOODQGHDYUHVXOWDWUlNQLQJHQRFKEDODQVUlNQLQJHQVDPWNRQFHUQUHVXOWDWUlNQLQJHQ
RFKNRQFHUQEDODQVUlNQLQJHQI|UUlNHQVNDSVnUHW
E
'LVSRVLWLRQHUEHWUlIIDQGHERODJHWVYLQVWHQOLJWIDVWVWlOOGEDODQVUlNQLQJ
F
$QVYDUVIULKHWnWVW\UHOVHOHGDP|WHURFKYHUNVWlOODQGHGLUHNW|UI|UGHQWLGUHGRYLVQLQJHQ
RPIDWWDU
)DVWVWlOODQGHDYDUYRGHQWLOOVW\UHOVHQRFKUHYLVRU
9DODYVW\UHOVHOHGDP|WHUVW\UHOVHRUGI|UDQGHRFKUHYLVRU
%HVOXWRPEHP\QGLJDQGHI|UVW\UHOVHQDWWEHVOXWDRPQ\HPLVVLRQDYVWDPDNWLHU
%HVOXWRPEHP\QGLJDQGHI|UVW\UHOVHQDWWEHVOXWDRPQ\HPLVVLRQDYSUHIHUHQVDNWLHU
6WlPPDQVDYVOXWDQGH


%(6/876)g56/$*
)|UVODJWLOOYDODYRUGI|UDQGHYLGVWlPPDQ SXQNW 
6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWDGYRNDW)UHGULN3DOPYlOMVWLOORUGI|UDQGHYLGVWlPPDQ

)|UVODJWLOOGLVSRVLWLRQDY%RODJHWVUHVXOWDW SXQNWE 
6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWnUVVWlPPDQEHVOXWDURPXWGHOQLQJSnXWHVWnHQGHVWDPDNWLHUPHGNURQDSHU
VWDPDNWLHPRWVYDUDQGHWRWDOWNURQRUDWWEHWDODVYLGWYnWLOOIlOOHQRPNURQRUSHU
VWDPDNWLHYLGYDUGHUDWLOOIlOOH$YVWlPQLQJVGDJDUI|UXWGHOQLQJI|UHVOnVYDUDPnQGDJHQGHQPDM
RFKRQVGDJHQGHQVHSWHPEHU2PVWlPPDQEHVOXWDULHQOLJKHWPHGI|UVODJHWEHUlNQDV
XWEHWDOQLQJDYXWGHOQLQJHQVNHPnQGDJHQGHQMXQLRFKPnQGDJHQGHQVHSWHPEHU
6W\UHOVHQI|UHVOnUYLGDUHDWWnUVVWlPPDQEHVOXWDURPXWGHOQLQJSnXWHVWnHQGHSUHIHUHQVDNWLHULHQOLJKHW
PHGERODJHWVERODJVRUGQLQJPHGNURQRUSHUSUHIHUHQVDNWLHPRWVYDUDQGHWRWDOW
NURQRUYDUYLGNURQRUVNDXWEHWDODVXQGHUNDOHQGHUnUHWVI|UVWDRFKWUHGMHNYDUWDORFKNURQRU
VNDXWEHWDODVXQGHUNDOHQGHUnUHWVDQGUDRFKIMlUGHNYDUWDO$YVWlPQLQJVGDJDUI|UXWGHOQLQJI|UHVOnV
YDUDGHQDXJXVWLGHQQRYHPEHUGHQIHEUXDULUHVSHNWLYHGHQPDM
6W\UHOVHQI|UHVOnUVOXWOLJHQDWWnUVVWlPPDQEHVOXWDURPXWGHOQLQJSnSUHIHUHQVDNWLHUVRPNDQNRPPDDWW
HPLWWHUDVPHGVW|GDYGHWI|UHVODJQDHPLVVLRQVEHP\QGLJDQGHW SXQNWHQLGDJRUGQLQJHQ RP
NURQRUSHUSUHIHUHQVDNWLHSnKHOnUVEDVLVYDUYLGNURQRUVNDXWEHWDODVXQGHUNDOHQGHUnUHWVI|UVWD
RFKWUHGMHNYDUWDORFKNURQRUVNDXWEHWDODVXQGHUNDOHQGHUnUHWVDQGUDRFKIMlUGHNYDUWDO
$YVWlPQLQJVGDJDUI|UXWGHOQLQJI|UHVOnVYDUDGHQDXJXVWLGHQQRYHPEHUGHQ
IHEUXDULUHVSHNWLYHGHQPDM%DVHUDWSnDWWEHP\QGLJDQGHWWLOODWWHPLWWHUDSUHIHUHQVDNWLHU
XWQ\WWMDVLGHVVKHOKHWNRPPHUXWGHOQLQJHQHQOLJWVW\UHOVHQVI|UVODJDWWXSSJnWLOONURQRU
8WGHOQLQJVNDXWJnIUnQGHQI|UVWDDYVWlPQLQJVGDJHQVRPLQIDOOHUHIWHUGHWDWWDNWLHUQDUHJLVWUHUDWVYLG
%RODJVYHUNHWHOOHUGHQVHQDUHWLGSXQNWVRPNDQDQJHVLHPLVVLRQVEHVOXWHQ GYVWLGLJDVWGHQDXJXVWL
 

6W\UHOVHQQRWHUDUlYHQDWWI|UJnHQGHnUVVWlPPDEHVOXWDWRPXWGHOQLQJSnSUHIHUHQVDNWLHUVRPYDU
XWJLYQDYLGGDWXPHWI|UnUVVWlPPDQPHGNURQRUSHUSUHIHUHQVDNWLHPRWVYDUDQGHWRWDOW
NURQRUDWWXWEHWDODVNYDUWDOVYLVYDUDYDYVWlPQLQJVGDJI|UGHQVLVWDXWEHWDOQLQJHQlUGHQ
PDMRFKDWWXWEHWDOQLQJVNDVNHGHQPDM'HQQDXWGHOQLQJKDUEHDNWDWVLQRPUDPHQI|U
nUVUHGRYLVQLQJHQI|UUlNHQVNDSVnUHWRFKKDUVnOHGHVUHGDQUHGXFHUDWVIUnQGHWEHORSSVRPVWnUWLOO
nUVVWlPPDQVI|UIRJDQGH







2YDQVWnHQGHI|UVODJLQQHElUDWWNURQRUDYGHXWGHOQLQJVEDUDPHGHOVRPVWnUWLOO
ERODJVVWlPPDQVI|UIRJDQGHWDVLDQVSUnNI|UYLQVWXWGHOQLQJXQGHUDQWDJDQGHDWWLQJHQHPLVVLRQDY
SUHIHUHQVDNWLHUVNHU8QGHUDQWDJDQGHDWWEHP\QGLJDQGHWWLOODWWHPLWWHUDSUHIHUHQVDNWLHUXWQ\WWMDVLGHVV
KHOKHWRFKDWWHPLVVLRQDYSUHIHUHQVDNWLHUVNHUI|UHGHQDXJXVWLLQQHElUI|UVODJHWDWW
NURQRUDYGHXWGHOQLQJVEDUDPHGHOVRPVWnUWLOOERODJVVWlPPDQVI|UIRJDQGHWDVLDQVSUnNI|U
YLQVWXWGHOQLQJ

)|UVODJWLOOIDVWVWlOODQGHDYDUYRGHQWLOOVW\UHOVHQRFKUHYLVRUQ SXQNW 
6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWDUYRGHWLOOVW\UHOVHQI|UWLGHQLQWLOOVOXWHWDYQlVWDnUVVWlPPDVNDXWJnPHG
NURQRUSHUVW\UHOVHOHGDPRWPHGXQGDQWDJI|UVW\UHOVHRUGI|UDQGHQVRPlUDQVWlOOGLNRQFHUQHQVRP
VNDHUKnOODHQHUVlWWQLQJRPNURQRULPnQDGHQVDPWWMlQVWHELOVI|UPnQRFKI|U$QGUHDV(QHVNM|OG
VRPVNDHUKnOODHQHUVlWWQLQJRPNURQRULPnQDGHQVDPWWMlQVWHELOVI|UPnQ VDPWLHQOLJKHWPHG
VHSDUDWXSSGUDJVDYWDO 

6W\UHOVHQI|UHVOnUVOXWOLJHQDWWnUVVWlPPDQEHVOXWDUDWWDUYRGHWLOOUHYLVRUVNDXWJnHQOLJWJRGNlQG
UlNQLQJ

)|UVODJWLOOYDODYVW\UHOVHOHGDP|WHUVW\UHOVHRUGI|UDQGHRFKUHYLVRU SXQNW 
%RODJHWVWYnKXYXGDNWLHlJDUHI|UHVOnUDWW
x DQWDOHWVW\UHOVHOHGDP|WHUVNDYDUDIHP  XWDQQnJUDVXSSOHDQWHUVDPWDWWERODJHWVNDKDHQ
UHYLVRUXWDQVXSSOHDQW
x 0LFDHO%LOHRPYlOMVWLOOVW\UHOVHRUGI|UDQGHRFK$QGUHDV(QHVNM|OG-DQ%M|UN.QXW5DPHOVDPW
(ULND2OVpQRPYlOMVWLOOVW\UHOVHOHGDP|WHUI|UWLGHQIUDPWLOOVOXWHWDYQlVWDnUVVWlPPDYDUYLGGHW
lYHQQRWHUDVDWW+HQULN5DVSHDYE|MWDWWEOLRPYDOGWLOOVW\UHOVHOHGDPRWRFK
x GHWDXNWRULVHUDGHUHYLVLRQVERODJHW(UQVW <RXQJ$NWLHERODJRPYlOMVWLOOERODJHWVUHYLVRUI|U
WLGHQIUDPWLOOVOXWHWDYQlVWDnUVVWlPPD(UQVW <RXQJ$NWLHERODJKDUPHGGHODWDWWRP
KXYXGDNWLHlJDUQDVI|UVODJDQWDVDYnUVVWlPPDQDXNWRULVHUDGHUHYLVRUQ+HQULN1LOVVRQNRPPHU
DWWYDUDKXYXGDQVYDULJUHYLVRUI|UUHYLVLRQHQlYHQI|UUlNHQVNDSVnUHW

,QIRUPDWLRQRPGHOHGDP|WHUVRPI|UHVOnVWLOOYDOILQQVDWWWLOOJnSnERODJHWVKHPVLGDZZZJHQRYDVH

)|UVODJWLOOEHVOXWRPEHP\QGLJDQGHI|UVW\UHOVHQDWWEHVOXWDRPQ\HPLVVLRQDYVWDPDNWLHU
SXQNW 
6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWERODJVVWlPPDQEHVOXWDUDWWEHP\QGLJDVW\UHOVHQDWWI|UWLGHQLQWLOOQlVWD
nUVVWlPPDYLGHWWHOOHUIOHUDWLOOIlOOHQRFKPHGHOOHUXWDQI|UHWUlGHVUlWWI|UDNWLHlJDUQDIDWWDEHVOXWRP
Q\HPLVVLRQDYK|JVWVWDPDNWLHU1\HPLVVLRQVNDNXQQDVNHPHGNRQWDQWEHWDOQLQJHOOHUPHG
EHVWlPPHOVHRPDSSRUWHOOHUNYLWWQLQJ9LGIXOOWXWQ\WWMDGHDYHPLVVLRQVEHP\QGLJDQGHWNRPPHUGHW
WRWDODDQWDOHWVWDPDNWLHULERODJHWDWW|NDIUnQWLOO

(PLVVLRQHUQDVNDVNHWLOOPDUNQDGVPlVVLJWHFNQLQJVNXUVPHGDYGUDJI|UPDUNQDGVPlVVLJ
HPLVVLRQVUDEDWWLI|UHNRPPDQGHIDOO2PVW\UHOVHQILQQHUGHWOlPSOLJWI|UDWWXQGHUOlWWDOHYHUDQVDYDNWLHU
LVDPEDQGPHGHQNDSLWDODQVNDIIQLQJRFKHOOHUlJDUVSULGQLQJVNDGHQ\DDNWLHUQDNXQQDWHFNQDVDYHQ
EDQNHOOHUHWWYlUGHSDSSHUVERODJWLOOHQWHFNQLQJVNXUVPRWVYDUDQGHNYRWYlUGHWXQGHUI|UXWVlWWQLQJDWW
VnGDQEDQNHOOHUYlUGHSDSSHUVERODJI|UELQGHUVLJDWWWLOOI|UDERODJHWHWWYlUGHPRWVYDUDQGHVNLOOQDGHQ
PHOODQHQPDUNQDGVPlVVLJWHFNQLQJVNXUVPHGHYHQWXHOOWDYGUDJI|UPDUNQDGVPlVVLJHPLVVLRQVUDEDWW
RFKGHQ\HPLWWHUDGHDNWLHUQDVNYRWYlUGH
6\IWHWPHGEHP\QGLJDQGHWRFKVNlOHQWLOOHYHQWXHOODYYLNHOVHIUnQDNWLHlJDUQDVI|UHWUlGHVUlWWYLG
Q\HPLVVLRQHUVNDLI|UHNRPPDQGHIDOOYDUDDWW L HUOlJJDEHWDOQLQJPHGHJQDDNWLHUYLGI|UYlUYDY
I|UHWDJHOOHUU|UHOVHUHOOHU LL HUEMXGDDNWLHUWLOOLQYHVWHUDUHLVDPEDQGPHGNDSLWDODQVNDIIQLQJDURFKHOOHU
lJDUVSULGQLQJDU%HVOXWHWlUJLOWLJWHQGDVWRPGHWKDUELWUlWWVDYDNWLHlJDUHPHGPLQVWWYnWUHGMHGHODUDY
VnYlOGHDYJLYQDU|VWHUQDVRPGHDNWLHUVRPlUI|UHWUlGGDYLGVWlPPDQ

)|UVODJWLOOEHVOXWRPEHP\QGLJDQGHI|UVW\UHOVHQDWWEHVOXWDRPQ\HPLVVLRQDYSUHIHUHQVDNWLHU
SXQNW 
6W\UHOVHQI|UHVOnUDWWERODJVVWlPPDQEHVOXWDUDWWEHP\QGLJDVW\UHOVHQDWWI|UWLGHQLQWLOOQlVWD
nUVVWlPPDYLGHWWHOOHUIOHUDWLOOIlOOHQRFKPHGHOOHUXWDQI|UHWUlGHVUlWWI|UDNWLHlJDUQDIDWWDEHVOXWRP
Q\HPLVVLRQDYK|JVWSUHIHUHQVDNWLHU1\HPLVVLRQVNDNXQQDVNHPHGNRQWDQWEHWDOQLQJHOOHU






PHGEHVWlPPHOVHRPDSSRUWHOOHUNYLWWQLQJ9LGIXOOWXWQ\WWMDQGHDYHPLVVLRQVEHP\QGLJDQGHWNRPPHU
GHWWRWDODDQWDOHWSUHIHUHQVDNWLHULERODJHWDWW|NDIUnQSUHIHUHQVDNWLHUWLOO
SUHIHUHQVDNWLHU

(PLVVLRQHUQDVNDVNHWLOOPDUNQDGVPlVVLJWHFNQLQJVNXUVPHGDYGUDJI|UPDUNQDGVPlVVLJ
HPLVVLRQVUDEDWWLI|UHNRPPDQGHIDOO2PVW\UHOVHQILQQHUGHWOlPSOLJWI|UDWWXQGHUOlWWDOHYHUDQVDYDNWLHU
LVDPEDQGPHGHQNDSLWDODQVNDIIQLQJRFKHOOHUlJDUVSULGQLQJVNDGHQ\DDNWLHUQDNXQQDWHFNQDVDYHQ
EDQNHOOHUHWWYlUGHSDSSHUVERODJWLOOHQWHFNQLQJVNXUVPRWVYDUDQGHNYRWYlUGHWXQGHUI|UXWVlWWQLQJDWW
VnGDQEDQNHOOHUYlUGHSDSSHUVERODJI|UELQGHUVLJDWWWLOOI|UDERODJHWHWWYlUGHPRWVYDUDQGHVNLOOQDGHQ
PHOODQHQPDUNQDGVPlVVLJWHFNQLQJVNXUVPHGHYHQWXHOOWDYGUDJI|UPDUNQDGVPlVVLJHPLVVLRQVUDEDWW
RFKGHQ\HPLWWHUDGHDNWLHUQDVNYRWYlUGH

6\IWHWPHGEHP\QGLJDQGHWRFKVNlOHQWLOOHYHQWXHOODYYLNHOVHIUnQDNWLHlJDUQDVI|UHWUlGHVUlWWYLG
Q\HPLVVLRQHUVNDLI|UHNRPPDQGHIDOOYDUDDWW L HUOlJJDEHWDOQLQJPHGHJQDDNWLHUYLGI|UYlUYDY
I|UHWDJHOOHUU|UHOVHUHOOHU LL HUEMXGDDNWLHUWLOOLQYHVWHUDUHLVDPEDQGPHGNDSLWDODQVNDIIQLQJDURFKHOOHU
lJDUVSULGQLQJDU%HVOXWHWlUJLOWLJWHQGDVWRPGHWKDUELWUlWWVDYDNWLHlJDUHPHGPLQVWWYnWUHGMHGHODUDY
VnYlOGHDYJLYQDU|VWHUQDVRPGHDNWLHUVRPlUI|UHWUlGGDYLGVWlPPDQ
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DNWLHlJDUHEHJlUGHWRFKVW\UHOVHQDQVHUDWWGHWNDQVNHXWDQYlVHQWOLJVNDGDI|UERODJHWYLG
ERODJVVWlPPDQOlPQDXSSO\VQLQJDURPGHOVI|UKnOODQGHQVRPNDQLQYHUNDSnEHG|PQLQJHQDYHWW
lUHQGHSnGDJRUGQLQJHQGHOVI|UKnOODQGHQVRPNDQLQYHUNDSnEHG|PQLQJHQDYERODJHWVHOOHU
GRWWHUI|UHWDJVHNRQRPLVNDVLWXDWLRQRFKGHOVERODJHWVI|UKnOODQGHWLOODQQDWNRQFHUQI|UHWDJ'HQVRPYLOO
VNLFNDLQIUnJRULI|UYlJNDQJ|UDGHWSnVDPPDVlWWVRPDQPlODQWLOOVWlPPDQVNDJ|UDVHQOLJWRYDQ
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VNLFNDVNRVWQDGVIULWWWLOOGHDNWLHlJDUHVRPEHJlUGHWKRVERODJHWRFKXSSJHUVLQSRVWDGUHVV
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Bilaga 4

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag
enligt punkten 11 i den föreslagna dagordningen till årsstämma
måndagen den 20 maj 2019
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier.
Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om
apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kommer
det totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70 000 000.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med avdrag för
marknadsmässig emissionsrabatt i förkommande fall. Om styrelsen finner det
lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning
och/eller ägarspridning ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett
värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under
förutsättning att sådan bank eller värdepappersbolag förbinder sig att tillföra
bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs
med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade
aktiernas kvotvärde.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid nyemissioner ska i förekommande fall vara att (i) erlägga
betalning med egna aktier vid förvärv av företag eller rörelser, eller (ii) erbjuda
aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller
ägarspridningar.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Envar
av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem
sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa
sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
***
Stockholm i april 2019
Genova Property Group AB (publ)
Styrelsen

D-3359579-v1

Bilaga 5

Styrelsens för Genova Property Group AB (publ) fullständiga förslag
enligt punkten 12 i den föreslagna dagordningen till årsstämma
måndagen den 20 maj 2019
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt
för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 preferensaktier.
Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om
apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kommer
det totala antalet preferensaktier i bolaget att öka från 3 000 000 till 4 000 000.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med avdrag för
marknadsmässig emissionsrabatt i förkommande fall. Om styrelsen finner det
lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning
och/eller ägarspridning ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett
värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under
förutsättning att sådan bank eller värdepappersbolag förbinder sig att tillföra
bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs
med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade
aktiernas kvotvärde.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt vid nyemissioner ska i förekommande fall vara att (i) erlägga
betalning med egna aktier vid förvärv av företag eller rörelser, eller (ii) erbjuda
aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller
ägarspridningar.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Envar
av styrelsens ordförande och verkställande direktören, eller den någon av dem
sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa
sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
***
Stockholm i april 2019
Genova Property Group AB (publ)
Styrelsen

D-3359581-v1

