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Årsstämma i KlaraBo Sverige AB den 3 maj 2022 

Årsstämma i KlaraBo Sverige AB ägde rum tisdagen den 3 maj 2022. Med anledning av den 

fortsatta spridningen av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan 

fysiskt deltagande. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de 

förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring 

stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.klarabo.se. 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för 

föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades 

ansvarsfrihet för samma period. 

Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att till 

årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. 

Styrelse 

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta utan 

styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Sten, Anders Pettersson, Lulu 

Gylleneiden, Mats Johansson, Joacim Sjöberg, Sophia Mattsson-Linnala, Per Håkan Börjesson 

samt Håkan Sandberg. Årsstämman omvalde Lennart Sten till ordförande för styrelsen. 

Styrelsearvode 

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor till 

styrelseordföranden och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte 

är anställda i bolaget. 

Årsstämman beslutade vidare att arvode ska utgå med 75 000 kronor vardera till 

revisionsutskottets ledamöter och med 40 000 kronor vardera till ersättningsutskottets 

ledamöter. 

Revisor 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av 

nästkommande årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Mats 

Åkerlund kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd 

räkning. 

 



Godkännande av ersättningsrapport 

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller 

konvertibler 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett 

eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av 

stamaktier av serie B, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier, om 

sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2022. 

Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor. 

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen 

att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och 

överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per 

aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet 

mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och får ske av högst så många aktier att bolaget 

efter varje förvärv innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska ske 

genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt och får omfatta samtliga egna aktier som bolaget innehar. Förslaget med 

övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman. 

 

För mer information:  

Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo 

andreas.morfiadakis@klarabo.se  

+46 76 133 16 61 

Om KlaraBo 

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 

2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad 

förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är 

egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas 

efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom 

byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm 

och handlas under symbolen KLARA B. 
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