
 
Bilaga 1 till styrelseprotokoll från möte med styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB 
(publ) den 19 september 2006  

Styrelsens för Russian Real Estate Investment Company 
AB (publ) förslag till beslut om företrädesemission av 
aktier 
 
Styrelsen för Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (”bolaget”) föreslår att 
bolagsstämman skall besluta att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 
1.216.740 kronor från 8.111.600 kronor till 9.328.340 kronor genom utgivande av högst 
608.370 aktier, varav högst 96.000 aktier av serie A och högst 512.370 aktier av serie B, 
och på följande villkor i övrigt. 
 
1. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna. 

 
För envar befintlig aktie av serie A erhålls tre (3) teckningsrätter. Tjugo (20) 
sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A. 
 
För envar befintlig aktie av serie B erhålls tre (3) teckningsrätter. Tjugo (20) sådana 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. 
 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med primär företrädesrätt skall styrelsen, 
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier, varvid 
dessa skall fördelas mellan de aktieägare som tecknat aktier utöver sin primära 
företrädesrätt (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för 
den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 
 
För det fall inte samtliga aktier tecknas med primär och/eller subsidiär 
företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta 
belopp, kunna besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan 
stöd av företrädesrätt, varvid aktier skall fördelas till tecknarna i förhållande till 
antalet tecknade aktier. 
 
Överskjutande antal teckningsrätter som inte motsvarar en hel ny aktie skall säljas 
genom bolagets försorg enligt aktiebolagslagen (2005:551) 11 kap. 9 §. 
Försäljningen skall verkställas av ett värdepappersinstitut. Betalning för sålda 
teckningsrätter skall, efter avdrag för försäljningskostnaderna, fördelas mellan dem 
som skulle ha varit berättigade att få respektive teckna aktier. 

 
2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 

företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 13 oktober 2006. 
 

3. För varje tecknad aktie skall erläggas ett kontant belopp om 250 kronor. 
 

4. Teckning av nya aktier med företrädesrätt skall ske under perioden från och med 
20 oktober 2006 till och med 3 november 2006, genom samtidig kontant betalning. 
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Teckning av nya aktier utan företrädesrätt skall ske under teckningstiden på 
teckningslista och betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast tredje 
bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. 

 
5. De nyemitterade aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning från och med för 

räkenskapsåret 2006. 
 
6. För nyemitterade aktier skall gälla förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen 

(omvandling). 
 

7. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i 
bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering 
hos Bolagsverket eller VPC. 

 
 
Handlingar 
Följande handlingar finns fogade till förslaget: (i) en kopia av årsredovisningen avseende 
2005, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets resultat, (ii) en 
kopia av revisionsberättelsen för samma år, (iii) styrelsens redogörelse för händelser av 
väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen 
lämnandes, och (iv) revisorns yttrande över styrelsens redogörelse. 
 

    
 

Stockholm den 19 september 2006 

 

Styrelsen 
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