Protokoll fört vid årsstämma i
Russian Real Estate Investment
Company AB (publ), org.nr 556653-9705,
den 5 november 2009 i Stockholm

1.

Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Nils Nilsson. Till ordförande på stämman
utsågs advokat Klaes Edhall. Antecknades att det uppdragits åt Anders Larsson att föra
protokoll vid stämman.
2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd enligt Bilaga 1.
3.

Godkännande av dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.
4.

Val av justeringsmän

Till justeringsmän utsågs Åsa Wesshagen, ombud för Sveriges Aktiesparares
Riksförbund, samt Anna Daun Wester, ombud för Cancale Förvaltning AB.
5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämmoordföranden redogjorde för bolagsordningens bestämmelser rörande kallelse till
årsstämma. Antecknades att kallelse till stämman skett genom annons i Svenska
Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar den 8 oktober 2009. Kallelsen hade även
skickats med posten till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.
Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.
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6.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission av konvertibler samt om ändring av bolagsordningen.

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission av konvertibler, Bilaga
2 A, och ändring av bolagsordning, Bilaga 2 B. Stämman beslutade i enlighet med
styrelsens förslag. Det antecknades att samtliga aktieägare representerade vid stämman
röstade för styrelsens förslag, med undantag för Sveriges Aktiesparares Riksförbund,
QVT Fund LP, Quintessence Fund LP och Deutsche Bank AG London QVT Financial
LP, som röstade emot förslaget, och Torbjörn Holmquist, som avstod från att rösta, samt
att samtliga ägare av aktier av serie A således röstade för styrelsens förslag.
Konstaterades att erforderlig beslutsmajoritet därmed hade uppnåtts.
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Det antecknades vidare att ovanstående beslut är villkorat av att Erbjudandet till
innehavare av Obligationslån 2 och 3, som offentliggjorts den 6 oktober 2009, fullföljs.
Det antecknas vidare att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, mot bakgrund av att
beslutsförslaget bygger på en överenskommelse som har träffats mellan stora Aaktieägare och eventuellt nya aktieägare i bolaget, anser att det hade varit att föredra att
A-aktieägarna, i enlighet med de möjligheter som erbjuds genom föreskrifterna i
bolagsordningen, på frivillig basis hade stämplat om ett erforderligt antal av A-aktierna
till B-aktier, istället för att – som nu var förslaget – låta stämman ta beslut om ändrade
röstförhållanden. Det var oklokt att dra in småaktieägarna, som gisslan, att rösta i en
sådan fråga.
7.

Stämmans avslutande

Härefter förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet
___________________
Anders Larsson

Justeras
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___________________
Klaes Edhall

___________________
Åsa Wesshagen

___________________
Anna Daun Wester

