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Till bolagsstämman i Stockholmsregionens Försäkring AB: 

Beslut om nyemission av aktier 

Bakgrund 
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har anmält intresse att tillträda som 
aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolagets nuvarande 21 aktieägande kommuner har 
enigt beslutat att erbjuda dessa fyra kommuner möjlighet att tillträda som aktieägare enligt de 
principer som följer av aktieägaravtalet (Bilaga A). 

Förslag till emissionsbeslut 
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår bolagsstämman fatta beslut om nyemission 
av aktier enligt följande: 

• Ökning av bolagets aktiekapital med xx xxx xxx kronor till xxx xxx xxx kronor genom 
nyemission av xxx xxx antal aktier. (Antalet, och därmed beloppen, fastställs enligt antalet 
invånare) 

• Teckningskursen ska utgöras av aktiernas nominella belopp 100 (etthundra) kronor per aktie 
• Emissionen gäller med ensamrätt för kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 

Upplands-Bro och tecknas utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare 
• Tilldelning av aktier sker enligt invånarantalsprincipen en (1) aktie per invånare enligt SCB 

med 2022-09-30 som referensdatum 
• Teckningsperioden gäller från och med 2022-12-01 till och med 2023-12-31 
• Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning i svenska kronor genom insättning på ett 

särskilt bankkonto som bolaget öppnat för ändamålet 
• Rätt till utdelning på nya aktier inträder närmast efterföljande räkenskapsår 
• Hembudsförbehåll enligt § 18 i bolagsordningen gäller för de nya aktierna 
• Rätten att teckna nya aktier förutsätter att tillträdande aktieägare ansluter sig som part till 

nuvarande aktieägaravtal 
• Eventuella kostnader för tillträde ska betalas av respektive ny aktieägare 

Anledningen till nyemissionen endast riktar sig till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och 
Upplands-Bro är att nuvarande aktieägare är överens om att utöka ägarkretsen i bolaget med dessa 
kommuner. 

 

Stockholmsregionens Försäkring AB, 2022-MM-DD 

 

Adam Reuterskiöld, ordförande  Jerri Bergström, vice ordförande 

 

Bilagor 
A. Aktieägaravtal med tillägg 
B. Aktiebok 
C. Bolagsordning 
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D. Sammanställning av beslut i fullmäktigeförsamlingarna i aktieägande kommuner avseende 
utökning av ägarkretsen 

E. Teckningslista baserad på invånarantal 2022-09-30 
F. Emissionsprospekt till kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro 
G. Årsredovisning 2021 med anteckning om av bolagsstämman senast fastställda balans- och 

resultaträkningar och beslut om bolagets vinstdisposition 
H. Revisionsberättelse avseende årsredovisningen för 2021 
I. Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-01 till 2022-10-31 
J. Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-01-

01 till 2022-10-31 
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