
   
  

 

 
 
 

 

PRESSMEDDELANDE 

17 februari 2022 
 

Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 

februari 2022 i Cibus Nordic Real Estate AB 

(publ) 
 

Vid extra bolagsstämma den 17 februari 2022 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak 
följande beslut: 

 

• Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan 
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot 
kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller med andra villkor. Det totala antalet 
aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets 
gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt 
bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid 
tidpunkten för extra bolagsstämman, det vill säga maximalt 
4 400 000 aktier kan komma att emitteras. 
 
För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet att besluta om nyemission av aktier, i sådan tid 
att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning 
som infaller närmast därpå enligt årsstämmans beslut om utdelning den 15 april 2021, ska 
bolagets totala utdelningsbelopp öka med sammanlagt högst 704 000 EUR fördelat över de 
resterande två utbetalningarna för utdelning (under förutsättning att bemyndigandet 
utnyttjas till fullo) så att utdelningsbeloppet per aktie vid varje sådan avstämningsdag förblir 
oförändrat. Det konstaterades att detta belopp ligger inom ramen för det maximala 
utdelningsbelopp som beslutades av årsstämman. 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888 
 

 
 
 

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, 
utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som 
ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste 
hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen. 
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