
 

  
 

BOLAGSORDNING 

REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL), org. nr. 556865-1680 

Antagen på årsstämma den 30 31 junli 20167. 

 

1 BOLAGETS FIRMA 

Bolagets firma är Real Holding i Sverige AB (publ).  

2 STYRELSENS SÄTE 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolagsstämma skall 

kunna hållas i Stockholm eller Malmö. 

3 BOLAGETS VERKSAMHET 

Bolagets verksamhet består av att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, 

Frankrike och Spanien, samt att idka därmed förenlig verksamhet. 

4 AKTIEKAPITALET 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 23 500 30 000 000 och högst 94 120 000 000 kronor. 

5 ANTAL AKTIER 

Antal aktier skall vara lägst 11 750 15 000 000 och högst 47 60 000 000 stycken.  

6 AKTIESLAG OCH RÖSTVÄRDE 

6.1 Bolagets aktier kan ges ut i fyra aktieslag, stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, 
preferensaktier av serie PREF1 och preferensaktier av serie PREF2. Varje aktieslag kan 

utges till högst 100 procent av aktiekapitalet.  

6.2 Varje stamaktie av serie A skall ha ett röstvärde om tio (10) röster och varje stamaktie av 
serie B skall ha ett röstvärde om tre (3) röster. Varje preferensaktie av serie PREF1 och 

PREF2 skall ha ett röstvärde om en (1) röst. 

7 FÖRETRÄDESRÄTT VID EMISSION 

7.1 Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier i samtliga 
aktieslag skall aktieägare äga föresträdesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i 
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte 
tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär 
företrädesrätt). Om inte erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär 
företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de 

förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
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a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i 

förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen  

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella 

suppleanter till dessa 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer 

11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa 

12. Beslut om valberedningen 

13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen 

14. Stämmans avslutande 

15 RÄKENSKAPSÅR 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 

16 AVSTÄMNINGSBOLAG 

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1988:1479) om 

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 
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