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Årsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) den 18
maj 2022
Vid årsstämman i Tessin Nordic Holding AB (publ) (”Bolaget”) den 18 maj 2022 beslutades
bland annat följande:
Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för Bolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning lämnas för
räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021.
Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden
Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag att till styrelseledamöter
omvälja Eva de Falck, Katrin Lindahl Wallin, Alexander Molander och Pär Roosvall samt att
välja in Greger Larson som ny styrelseledamot.
Stämman beslutade vidare att omvälja Eva de Falck till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 200 000 kronor, varav
ordföranden ska erhålla 400 000 kronor och övriga ledamöter i styrelsen ska erhålla 200
000 kronor.
Stämman beslutade om ersättning för arbete i risk- och revisionsutskottet, varav
ordföranden ska erhålla 60 000 kronor och 40 000 kronor till var och en av de övriga
ledamöterna.
Som revisor omvalde stämman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudrevisor
Daniel Algotsson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt
incitamentsprogram 2022/2025 I (anställda och nyckelpersoner)
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1
300 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2022/2025
I till anställda och nyckelpersoner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget för vidareöverlåtelse till medlemmar
av koncernledning och andra ledningspersoner samt externa styrelseledamöter i
dotterbolag och övriga nyckelpersoner. Teckningskursen vid utnyttjande av
teckningsoptionen ska motsvara 130 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för
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Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 19
maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i
beräkningen. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske från och med den 3 juni
2022 till och med den 17 juni 2022. Varje teckningsoption ger deltagare rätt att teckna en
(1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med 23 juni 2025 till och med den 22
september 2025. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 300 000
nya aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning
om cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt
incitamentsprogram 2022/2025 II (styrelseledamöter)
Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag om en riktad emission av
högst 340 000 teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram 2022
/2025 II till styrelseledamöter. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.
Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionen ska motsvara 130 procent av det
genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth
Market under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Dag
utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Anmälan om teckning av
teckningsoptioner ska ske från och med den 3 juni 2022 till och med den 17 juni 2022.
Varje teckningsoption ger deltagare rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden
från och med 23 juni 2025 till och med den 22 september 2025. Vid full nyteckning med
stöd av samtliga teckningsoptioner kan 340 000 nya aktier (med förbehåll för eventuell
omräkning) ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,3 procent av det totala
antalet aktier och röster i Bolaget.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändring av §3 i
bolagsordningen.
Tidigare lydelse
Bolaget ska bedriva
handel och
förvaltning av
aktier och
värdepapper samt
därmed förenlig
verksamhet.

Ny lydelse
Bolaget ska bedriva konsultation inom affärsutveckling, organisation och
administration samt självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag
bedriva verksamhet inom finansiering, låneförmedling,
fastighetsförvaltning samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom
aktier, andelar och andra värdepapper, samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, inom
ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som
omfattas av sådana nyemissioner får motsvara högst 10 procent av det registrerade
antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom kontant
betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
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Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.tessin.com.
Kontakter
Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se
Om oss
Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom
fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en
egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av
lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande
tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid
utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.
Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och
fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom
ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en
möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin
har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 350 olika
fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans
med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har
motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga
årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.
FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post:
info@fnca.se
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