
Pressmeddelande
15 november 2022 08:45:00 CET

  Nyfosa Box 4044 SE-131 04 Nacka

Kommuniké från Nyfosas extra bolagsstämma

Nyfosa AB höll idag tisdagen den 15 november 2022 extra bolagsstämma varvid följande 
beslut fattades.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier av serie A
I enlighet med styrelsens förslag beslutade den extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, 
vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva 
högst så många stamaktier av serie A att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt 
högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur efter kapitalbehovet från 
tid till annan för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna 
stamaktier av serie A som likvid eller för finansiering av förvärv av fastighetsbolag- eller rörelser 
eller för fastighetsinvesteringar. Syftet med bemyndigandet innefattar inte att bolaget ska handla 
med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Styrelsen har inte fattat något beslut om huruvida bemyndigandet ska utnyttjas utan avser att 
utvärdera förutsättningarna vid varje given tidpunkt.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, VD, tel: 070-577 18 85, e-post: stina.lindh.hok@nyfosa.se

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara 
kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi 
investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska 
och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtkommuner. Fastigheterna 
förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med 
perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Per den 30 september 2022 uppgick Nyfosas 
fastighetsvärde till cirka 41,5 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap 
sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.
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