
 

 

 

Hemnet Group AB (publ) – Styrelsens förslag till beslut om (A) 
minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) 
ökning av aktiekapitalet genom fondemission – punkt 19 
 

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital 

med ett belopp om 2 129 178,375670 kronor genom indragning av de 2 780 428 

egna aktier som per den 15 mars 2023 har återköpts av Bolaget genom det 

pågående återköpsprogrammet. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget 

kapital. 

 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (A) kan genomföras 

utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför 

en fondemission enligt punkt (B) nedan, med ett belopp motsvarande det belopp 

som aktiekapitalet minskas med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder 

att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar. 

 

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av 

aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt 

beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 

2 129 178,375670 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskas 

med genom indragning av aktier enligt punkt (A) ovan. Fondemissionen ska 

genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget 

kapital. 

 

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut enligt punkterna (A) och (B) ovan 

som ett gemensamt beslut. 

 
Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande 

direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta 

de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i 

samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på 

grund av andra formella krav. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

____________ 

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av 

såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

____________ 

Stockholm i mars 2023 

Hemnet Group AB (publ) 

Styrelsen 
 


