Pressmeddelande
29 mars 2021

Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)
Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 28 april 2021.
Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har
styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga
lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare,
ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan
ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.
Information om årsstämmans beslut offentliggörs onsdagen den 28 april 2021 så snart utfallet av
poströstningen är slutligt sammanställt.
Anmälan m.m.
Rätt att delta i årsstämman genom poströstning har den som;
(i)

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken tisdagen den 20 april 2021,

(ii)

dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt
anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är
Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2021.

Vänligen observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge
sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per
tisdagen den 20 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och
begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer.
Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 22 april 2021 kommer att beaktas vid
framställningen av aktieboken.
Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k.
poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet
av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas.
Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Poströstningsformuläret
gäller som anmälan till årsstämman.
Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast
tisdagen den 27 april 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Klövern AB
(publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till
generalmeetingservice@euroclear.com (ange ”Klövern AB – poströstning” i ämnesraden).
Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering
med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/.
Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 27 april 2021.
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Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten
(d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
poströstningsformuläret.
Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av
aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns
webbplats, www.klovern.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller
annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.
Antal aktier och röster
I bolaget finns vid tiden för kallelsen totalt 1 138 697 289 aktier, varav 85 471 753 stamaktier av
serie A, 1 036 781 536 stamaktier av serie B och 16 444 000 preferensaktier. Stamaktier av
serie A har en röst per aktie och stamaktier av serie B samt preferensaktier har en tiondels röst
per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 190 794 306,6.
Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B, motsvarande
9 095 674 röster, vilka inte får företrädas på årsstämman.
Förslag till dagordning
1.

Val av ordförande vid stämman.

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.

Val av en eller två justeringsmän.

4.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.

Godkännande av dagordningen.

6.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om
huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan
föregående årsstämma har följts.

7.

Beslut om:
a)

fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

c)

ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, och

d)

avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.

8.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.

9.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

10.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

11.

Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.

12.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13.

Beslut avseende valberedningen.

14.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
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15.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier.

16.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

17.

Beslut om ändring av bolagsordningen.

18.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

19.

Stämmans avslutande.

Beslutsförslag
Ordförande vid stämman, punkt 1
Klöverns valberedning inför årsstämman 2021 består av Mia Arnhult, valberedningens
ordförande (Rutger Arnhult via bolag), Fredrik Rapp (Corem Property Group AB), Lars
Höckenström (Gårdarike), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) och Pia
Gideon (Klöverns styrelseordförande).
Valberedningen föreslår Pia Gideon som ordförande vid årsstämman, eller vid hennes förhinder,
den som valberedningen istället anvisar.
Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden
AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av
justeringspersonerna.
Val av en eller två justeringsmän, punkt 3
Styrelsen föreslår Fredrik Rapp, som representerar Corem Property Group AB, och Johannes
Wingborg, som representerar Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, eller vid förhinder för någon
av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet.
Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna
poströster blir rätt återgivna i protokollet.
Vinstutdelning, punkt 7 b och d
Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2020 om 0,26 kronor per stamaktie av serie A
respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie.
Som avstämningsdagar för utdelning för stamaktier föreslås;
(i)

30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021,
och

(ii)

31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås;
(i)

30 juni 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 juli 2021,

(ii)

30 september 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2021,

(iii)

30 december 2021 med beräknad utbetalningsdag den 5 januari 2022, och

(iv)

31 mars 2022 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2022.

Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,26 kronor ska fördelas
på två utbetalningar om vardera 0,13 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt
20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.
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Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas
i anspråk för utdelning för tillkommande stam- och preferensaktier enligt nedan.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att samtliga nya stam- och preferensaktier som kan
komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 16 nedan, ska ge rätt till
utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Detta innebär att rätt till första utdelning om 0,13 kronor per stamaktie respektive 5,00 kronor per
preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i
aktieboken.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt
val av styrelse och revisorer, punkterna 8 – 11
Valberedningen föreslår att styrelsen oförändrat ska bestå av fem (5) ledamöter. Valberedningen
föreslår att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska uppgå till 1 270 000
kronor. Arvodet ska fördelas enligt följande, varvid beslutat arvode för 2020 anges inom
parentes.
−

Ordföranden 430 000 kronor (430 000 kronor)

−

Ledamot 210 000 kronor (210 000 kronor)

Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.
Det föreslagna styrelsearvodet förblir således på individnivå oförändrat mot föregående år men
innebär, om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, en ökning i förhållande till
beslutat arvode för 2020 eftersom ingen av de föreslagna styrelseledamöterna är anställda i
bolaget.
Valberedningen föreslår vidare, utöver styrelsearvodet, ytterligare 50 000 kronor till ordföranden
och ytterligare 30 000 kronor till de övriga ledamöterna i ett eventuellt revisionsutskott.
Valberedningen föreslår därtill att ett särskilt arvode om 20 000 kronor ska utgå till vardera
ledamot i ersättningsutskottet.
Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i eventuella övriga utskott utgår ingen ytterligare
ersättning.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma
omvälja Eva Landén, Pia Gideon, Johanna Fagrell Köhler och Ulf Ivarsson samt beslutar om
nyval av Lars Höckenström som styrelseledamöter i bolaget.
Lars Höckenström är utbildad civilekonom och är styrelseledamot i Guard Therapeutics
International AB, styrelseledamot i Rhovac AB samt styrelseledamot i Devyser Diagnostics AB.
Han har tidigare under 35 år haft olika befattningar inom finanssektorn; aktieanalys,
kapitalförvaltning samt corporate finance. Lars Höckenström är vidare oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledning, men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.
Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Pia Gideon.
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att årsstämman
beslutar att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB till bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall
revisionsbolaget väljs kommer Mikael Ikonen vara ny huvudansvarig revisor.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till ledande befattningshavare i Klövern, att gälla tills vidare.
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Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare i Klövern. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktör samt övriga medlemmar av bolagsledningen. I början av 2021 var följande
fem (5) personer ledande befattningshavare i Klövern; verkställande direktör, transaktionschef,
finanschef, chefsjurist samt chef affärsstöd.
Riktlinjerna beslutas av årsstämman och ska tillämpas på ersättningar som avtalas samt
förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av
årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman
såsom t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.
Ersättningsutskottet, som under 2020 bestått av Pia Gideon och Ulf Ivarsson bereder frågan om
fastställande av riktlinjer för ersättning samt andra anställningsvillkor för bolagets ledande
befattningshavare och föreslår styrelsen desamma.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
Klöverns affärsstrategi kan i korthet beskrivas som följande:
Klövern ska med närhet och engagemang erbjuda attraktiva lokaler och aktivt bidra till
stadsutvecklingen i tillväxtregioner. Hållbarhet är en förutsättning för goda affärer, och centralt i
Klöverns affärsstrategi är bolagets hållbarhetsstrategi som tar sin utgångspunkt i visionen,
affärsidén och bolagets värderingar. Ett väl integrerat hållbarhetsarbete i affärsmodellen och
organisationen ger god lönsamhet i ett långsiktigt perspektiv genom attraktiva fastigheter, nöjda
kunder och engagerade medarbetare.
För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, se www.klovern.se.
Möjligheten att kunna rekrytera och behålla kvalificerade ledande befattningshavare är en viktig
förutsättning för att Klöverns affärsstrategi och hållbarhetagenda, både på kort och lång sikt, på
ett framgångsrikt sätt ska kunna implementeras i bolaget. En viktig del i det är att bolaget kan
erbjuda en konkurrenskraftig totalersättning, som möjliggörs genom dessa riktlinjer.
Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets
affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.
Ersättningskomponenter och villkor för medlemmar i bolagets ledning
Klövern ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till
ansvar och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas
betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av fast
lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan
därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och
aktiekursrelaterade ersättningar.
Fast lön
Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den enskildes
ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Ledande befattningshavare
erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag.
Rörlig ersättning
Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte
att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 25 procent
av den fasta årliga lönen. Utfallande rörlig ersättning utbetalas i form av ej pensionsgrundande
lön.
Pensionsförmåner
Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och
premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara
förmånsbestämd. Pensionspremier för ledande befattningshavare kan uppgå till maximalt 35
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procent av den fasta årliga lönen och pensionsåldern är 65 år. Rörlig kontantersättning ska inte
vara pensionsgrundande.
Övriga förmåner
Förmåner utöver lön, rörlig ersättning och pension utgår för samtliga ledande befattningshavare i
form av tjänstebil, sjukvårdsförsäkring, kostförmån och del i Klöverns Vinstandelsstiftelse.
Avsättning till stiftelsen kan maximalt uppgå till ett prisbasbelopp per anställd och år och bestäms
med vägledning av fastställda mål i Klöverns affärsplan.
Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst tio
(10) procent av den fasta årliga lönen. För medlemmar i bolagets ledning verksamma i annat
land sker reglering av pensionsförmån och andra förmåner enligt fast eller tvingande lokal praxis,
men justeringar ska i det fallet så långt som möjligt hållas inom ramen för dessa riktlinjer.
Upphörande av anställning och avgångsvederlag
Ledande befattningshavares uppsägningstid ska vara sex till tolv (6 - 12) månader från bolagets
sida och sex (6) månader från ledande befattningshavares sida. Under uppsägningstiden utgår
full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och annan ersättning som erhålls
från annan anställning eller verksamhet som den anställde har under uppsägningstiden.
Avgångsvederlag utgår inte.
Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning
Rörlig kontantersättning ska tydligt koppla an till bolagets finansiella eller kvalitativa mål, som i
sin tur ska vara mätbara och förutbestämda. Kriterier kan vidare utgöras av individanpassade
kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade på så sätt att de främjar bolagets
affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhetsagendan, genom att exempelvis ha
en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga personliga
utveckling.
Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om
ett år. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska
bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Den verkställande
direktören ansvarar för bedömningen för övriga medlemmar i bolagsledningen. Bedömning av
utfall baseras på finansiella mål från den av bolaget senast offentliggjorda finansiella
informationen.
Möjlighet att återkräva rörlig lön följer av för var tid gällande programs villkor.
Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor
för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens
komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av
ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av
riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.
Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna
Styrelsens beslut angående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
bereds av ersättningsutskottet. Ett förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone
vart fjärde år. Förslaget läggs fram till beslut vid årsstämman. Riktlinjer antagna på årsstämman
gäller till dess att nya riktlinjer godkänts av stämman. För det fall det uppkommer behov av
väsentliga ändringar av riktlinjerna, ska styrelsen upprätta ett förslag till nya riktlinjer.
Ersättningsutskottet har i uppdrag att vidare följa och utvärdera under året pågående och
avslutade program för rörliga ersättningar för bolagets ledning, tillämpningen av riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsnivåer och
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ersättningsstrukturer i bolaget. Ersättningsutskottet ska även, inom ramen för av årsstämman
beslutade riktlinjer, bereda förslag rörande ersättning till verkställande direktören och övriga
ledande befattningshavare. Medlemmar ur bolagsledningen närvarar inte vid styrelsens
behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor, i den mån de själva berörs av frågorna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna (helt eller delvis) om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive
dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Det är
ersättningsutskottets uppgift att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar
beslut om avsteg från riktlinjerna.
Aktieägarnas synpunkter och betydande förändringar av riktlinjerna
Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2021 innebär, utöver att även den
verkställande direktören kan erhålla rörlig ersättning, inga väsentliga förändringar i förhållande till
bolagets befintliga ersättningsriktlinjer. Bolaget har inte mottagit några synpunkter från
aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Beslut avseende valberedningen, punkt 13
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för utseende av
valberedning för Klövern att gälla tills vidare.
Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens
ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i
bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad varje år. För det fall att tillfrågad
aktieägare inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte
tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen utser inom sig
en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.
En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en
intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i
valberedningen.
De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande,
utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de
aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på
bolagets webbplats www.klovern.se.
Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I
valberedningens uppgifter ingår att inför årsstämma lämna förslag till beslut om a)
stämmoordförande, b) val av styrelseledamöter, c) val av styrelseordförande, d) styrelsearvode
och annan ersättning för utskottsarbete, e) i förekommande fall, val av revisor och revisorsarvode
och f) i förekommande fall, förändringar i principer för utseende av och instruktion för
valberedningen.
Om förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen enligt ovan utsetts men
före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som
efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget
framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna
aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av
valberedningen. Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under
mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen
uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om
aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till
röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse

7

ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras
så snart sådana skett.
Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt.
Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska
bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom
t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är
nödvändiga för valberedningens arbete.
Denna instruktion ska gälla tills vidare.
Ersättningsrapport, punkt 14
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, punkt 15
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden
intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt följande.
Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A respektive serie B samt
preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive serie B
samt preferensaktier efter förvärv uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier
i bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen Nasdaq Stockholm.
Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.
Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens
beslut genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt till tredje man i samband med
fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom
apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 §
aktiebolagslagen.
Förvärv och överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, till
ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på
annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är
marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att anpassa
bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i
samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med
bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av
ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i
kortsiktigt vinstsyfte.
Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 16
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A
och/eller serie B, och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av
aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid
tidpunkten för årsstämman 2021. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av
bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av
stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021, antalet stamaktier av serie B
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som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till tio (10) procent av
aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2021
och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio
(10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för
årsstämman 2021.
Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som följer
av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter eller
andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana
förvärv. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av
preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och som tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid
företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.
Ändring av bolagsordningen, punkt 17
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen, föranledda
av lagändringar.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 Firma

1 Firma Företagsnamn

Bolagets firma är Klövern AB. Bolaget är
publikt (publ).

Bolagets firma företagsnamn är Klövern AB.
Bolaget är publikt (publ).
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Aktieägares
bolagsstämma

i

10 Aktieägares rätt att delta Deltagande i
bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid
bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels göra anmälan till bolaget
senast den dag, som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämna dag får inte vara söndag,
annan
allmän
helgdag,
lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid
bolagsstämma ska dels vara upptagen i utskrift
eller annan framställning av hela aktieboken
avseende förhållandena fem vardagar före
stämman, dels göra anmälan anmäla detta till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen
till stämman. Sistnämna Denna dag får inte
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och
inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.

13 Avstämningsförbehåll

13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

rätt

att

delta

Vidare föreslår styrelsen att punkt 12 (”Årsstämma”) i bolagsordningen justeras så att
underpunkterna 12 (”beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare”) och 13
(”beslut avseende valberedningen”) tas bort för att bolaget i enlighet med gällande regelverk ska
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ha möjlighet att inte behöva ta upp respektive punkt på varje årsstämma. Följaktligen kommer
även omnumrering ske av nuvarande underpunkt 14 som då blir underpunkt 12.
Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats,
www.klovern.se.
Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten, punkt 18
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den
styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
Rätt till upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även
bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden
som nämns ovan med avseende på dotterföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas
skriftligen till Klövern senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 18 april 2021, till
adress Klövern AB, ”Årsstämma”, Box 1024, 611 29 Nyköping eller via e-post till
info@klovern.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Klöverns webbplats,
www.klovern.se, och på Klöverns kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping, senast fem dagar
innan årsstämman, d.v.s. senast den 23 april 2021. Upplysningarna skickas även till den
aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.
Majoritetskrav
Årsstämmans beslut enligt punkterna 15, 16 och 17 är giltiga endast om beslutet biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman
företrädda aktierna.
Övrigt
Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttranden samt information om
föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget på
kontoret på Spelhagsvägen 13 i Nyköping och på bolagets webbplats www.klovern.se.
Årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar, styrelsens
ersättningsrapport samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av
riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på bolagets
kontor och webbplats senast tre (3) veckor före årsstämman. Handlingarna framläggs på
stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats enligt ovan. Handlingarna skickas
även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i
Nyköping.
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Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________________

Stockholm i mars 2021
Klövern AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peeter Kinnunen, tf VD, 076-855 67 03, peeter.kinnunen@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner.
Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.
Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan
språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.
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