
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 

 

Årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator”), beslutade den 6 maj 

2020 att balansera samtliga tillgängliga vinstmedel i ny räkning. 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om efterutdelning i form av dels kontant-, dels 

sakutdelning enligt nedan. 

Styrelsen föreslår kontantutdelning om totalt tre (3,00) kronor per aktie i Fastator innebärande en 

kontantutdelning om totalt 46 007 070 kronor. Sakutdelning föreslås ske med en (1) aktie i Offentliga 

Hus för varje fullt antal av tre (3) innehavda aktier i Fastator, motsvarande en utdelning om 4,33 

kronor per aktie. Styrelsens förslag innebär således en sakutdelning om totalt 5 111 897 aktier i 

Offentliga Hus, eller cirka 7,1 % av Fastators direkta och indirekta innehav i Offentliga Hus. Förslaget 

innefattar att Fastator uppdras ombesörja att innehavare av överskjutande andelar av aktier i Offentliga 

Hus erhåller ett kontant belopp motsvarande andelarnas värde, baserat på marknadsvärdet av aktien i 

Offentliga Hus. 

Förslaget innebär att ett sammanlagt beräknat värde om 7,33 kronor per aktie i Fastator (enligt ovan) 

föreslås utdelas för räkenskapsåret 2019, genom utdelningen av aktierna i Offentliga Hus tillsammans 

med den kontanta utdelningen. Sammanlagt utdelningsbelopp beräknas sålunda till 112 410 608 

kronor, motsvarande ca 7,11 % av det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen. 

Styrelsen föreslår den 17 december 2020 som avstämningsdag för utdelningen. Om stämman beslutar i 

enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg 

omkring den 21 december 2020. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta de 

justeringar av beslutet som kan krävas för genomförande och registrering av utdelningen hos 

Euroclear och Bolagsverket, inklusive att fastställa senare avstämningsdag, dock senast innan nästa 

årsstämma.  

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen samt handlingar enligt 18 kap 6 § 

aktiebolagslagen fogas härtill. 

Kompletterande information enligt 18 kap. 5 § aktiebolagslagen  

 

Enligt den på årsstämman 2020 fastställda årsredovisningen och koncernredovisningen uppgår 

bolagets disponibla vinstmedel till 1 580 880 534 kronor, motsvarande ett belopp om totalt 103,09 

kronor per befintlig aktie. Årsstämma beslutade att balansera samtliga tillgängliga vinstmedel i ny 

räkning. Styrelsens förslag innebär att sammanlagt 112 410 608 kronor delas ut, motsvarande cirka 

7,11 % av det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen. 

 

Det enligt 17 kap. 3 § aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således, innan föreslaget beslut om 

vinstutdelning fattas, till 1 580 880 534 kronor och kommer, för det fall bolagsstämman beslutar i 

enlighet med förslaget, att uppgå till 1 468 469 926 kronor. 

–––––––––––– 

Stockholm i november 2020 

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) 

Styrelsen 


