
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 
 

Årsstämman i Logistri Fastighets AB (publ), org.nr 559122-8654, den 4 april 2019 beslutade om 

vinstutdelning om totalt 9,00 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningar om vardera 2,25 kronor 

med avstämningsdagar för betalning av utdelningen den 8 april 2019, den 28 juni 2019, den 27 

september 2019 och den 27 december 2019, innebärande en total utdelning om 22 680 000 kronor. 

Med avstämningsdag den 8 april 2019 skedde således en utdelning om totalt 5 670 000 kronor. 

Den 10 april 2019 registrerades hos Bolagsverket en nyemission av 2 370 000 aktier, innebärande en 

ökning av aktiekapitalet med 2 370 000 kronor. Med hänsyn till ökningen av antalet aktier i bolaget 

efter årsstämmans beslut om vinstutdelning, föreslår styrelsen att vinstutdelningen justeras genom 

nytt beslut enligt följande. 

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman justerar årsstämmans beslut om vinstutdelning, genom 

nytt beslut, och beslutar om vinstutdelning till aktieägarna med ett belopp om totalt 6,75 kronor per 

aktie, innebärande en utdelning om totalt 33 007 500 kronor. Med hänsyn till att kvartalsutdelning 

enligt ovan redan skett den 8 april 2019, föreslås utbetalning av utdelningen ske vid tre tidpunkter 

under året med tre lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje utdelning ska 2,25 kronor per 

aktie betalas, således totalt 11 002 500 kronor. Styrelsen föreslår att avstämningsdagar för betalning 

av utdelningen blir den 28 juni 2019, den 27 september 2019 och den 27 december 2019. 

Utbetalning av utdelning kommer att ske tre bankdagar efter avstämningsdag. 

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 2019 fastställda årsredovisningen och koncernredovisningen uppgår 

bolagets disponibla vinstmedel till 213 383 067 kronor. På årsstämman 2019 beslutades att 

disponera tillgängliga vinstmedel på det sättet att 22 680 000 kronor skulle delas ut till aktieägarna 

och 190 703 067 kronor överföras i ny räkning.  

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

om vinstutdelning fattas, till 190 703 067 kronor och kommer, för det fall bolagsstämman beslutar i 

enlighet med förslaget, att uppgå till 174 705 567 kronor.  
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