
 

 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av 
stamaktier av serie B 
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller 
flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av nya stamaktier av 
serie B. Syftet med bemyndigandet är att förbereda bolaget för en framtida notering 
och samtida ägarspridning av bolagets stamaktier av serie B och utgör en integrerad 
del av det förberedelsearbete som pågår i bolaget och som kommunicerades i 
samband med avgivandet av bolagets bokslutskommuniké för 2021. Skälet till 
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra en ägarspridning 
av nyemitterade stamaktier av serie B riktad till allmänheten i Sverige och vissa 
institutionella investerare i Sverige och utlandet samt upptagande till handel av 
Bolagets stamaktier av serie B och preferensaktier på Nasdaq Stockholm. Styrelsens 
bemyndigande ska vara begränsat sålunda att styrelsen får besluta om nyemission av 
högst 25 800 000 stamaktier av serie B. För det fall nya aktier emitteras med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga 
villkor. 

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de 
smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med 
registrering vid Bolagsverket. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare 
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid 
stämman företrädda aktierna biträder beslutet.  
 

* * * 
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Förslag till beslut om kvittningsemission av preferensaktier med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av 
preferensaktier på följande villkor. 

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier som ska ges ut 
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 009 796 kronor genom en nyemission 
av högst 1 504 898 aktier. 

Teckningsrätt och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
tillkomma NP3 Fastigheter AB (”NP3”). NP3 har en fordran mot bolaget 
uppgående till totalt 45 643 561 kronor (”Fordran”) enligt ett skuldebrev 
(”Skuldebrevet”) ingånget mellan Bolaget och NP3 i samband med Bolagets 
förvärv av Österängen Fastighets AB från NP3 som godkändes av en extra 
bolagsstämma i bolaget den 14 december 2021. I enlighet med Skuldebrevet har 
bolaget rätt att återbetala Fordran genom nyemission av preferensaktier mot 
betalning genom kvittning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är 
att möjliggöra kvittning av Fordran enligt Skuldebrevet. 

Teckningskurs 
I enlighet med Skuldebrevet ska teckningskursen för de nya preferensaktierna 
motsvara marknadsvärdet för preferensaktierna vilket bedöms motsvara den 
volymviktade kursen för bolagets preferensaktier på Nasdaq First North Growth 
Market den 18 maj 2022, vilket motsvarar 30,33 kronor per preferensaktie. Totalt 
ska 45 643 561 kronor betalas för 1 504 898 preferensaktier. Den del av 
teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. 

Teckningstid och betalning 
De nya preferensaktierna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 7 juni 
2022. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av NP3:s Fordran i 
samband med teckningen. 

Överteckning 
Överteckning kan ej ske.  

Rätt till utdelning 
De nya preferensaktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den 
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att preferensaktierna 
registrerats hos Bolagsverket. 

Förbehåll 
De nya preferensaktierna omfattas av i bolagsordningen intaget inlösenförbehåll. 

Bemyndiganden 
Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. 

Styrelsen och bolagets verkställande direktör, eller den någon av dem utser, ska 
bemyndigas att göra de mindre ändringar av beslutet som kan vara nödvändiga i 
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samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear 
Sweden AB. 

Handlingar enligt 13 kap. 6–8 §§ aktiebolagslagen med mera 
En avskrift av Bolagets bolagsordning och handlingarna enligt 13 kap. 6–8 §§ 
aktiebolagslagen finns bifogade till detta förslag och hålls tillgängliga på bolagets 
kontor på Fabriksgatan 1A, 574 38 Vetlanda och på bolagets webbplats, 
www.emilshus.com. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de 
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras 
skriftligen per post till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), Att: Extra 
bolagsstämma, Box 177, 574 22 Vetlanda eller via e-post till 
bolagsstamma@emilshus.com. 

* * * 
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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen  

Med anledning av styrelsen för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-
8752, förslag till beslut om nyemission av preferensaktier med bestämmelse om 
kvittning avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 13 kap 6 § 
aktiebolagslagen. 

Sedan avgivande av årsredovisningen för 2021 har följande händelser inträffat av 
väsentlig betydelse för bolagets ställning: 

• Pressmeddelande från den 1 februari 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus 
AB (publ) offentliggjorde ett förvärv i Halmstad av fyra industrifastigheter 
samt förvärv av en industri/lagerfastighet i Jönköping för totalt 170 mkr och 
ett sammanlagt årligt hyresvärde om 11,1 mkr. 

• Pressmeddelande från den 9 februari 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus 
AB (publ) offentliggjorde uppdaterade finansiella mål och 
riskbegränsningar. 

• Pressmeddelande från den 10 mars 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus 
AB (publ) offentliggjorde en riktad nyemission av cirka 5,2 miljoner 
preferensaktier. 

• Pressmeddelande från den 7 april 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB 
(publ) offentliggjorde en framgångsrik emission av icke säkerställda gröna 
obligationer om 400 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr. 

För mer information om de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 
som inträffat efter det att årsredovisningen lämnades hänvisas i övrigt till bolagets 
finansiella rapporter och ovan nämnda pressmeddelanden, vilka finns tillgängliga 
på bolagets webbplats www.emilshus.com. Handlingarna enligt 13 kap. 6 § 
aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor. 

* * * 
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Revisorsyttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsens 
för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 
6 § aktiebolagslagen 
 
Se separat dokument. 
  



 

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för 

väsentliga händelser för perioden 2022-03-39 – 2022–05-19 

 

Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164-8752 

 

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad den 19 maj 2022. 

Styrelsens ansvar för redogörelsen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en 

sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar 

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört 

granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och 

aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå 

begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget 

tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för 

kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska 

krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

 

Vi är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i 

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i 

styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 

för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar 

redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. 

Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar 

hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en 

revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande 

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 

2022-03-29 – 2022-05-19.  

Övriga upplysningar 

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap 6 § aktiebolagslagen och får inte 

användas för något annat ändamål. 

 

 

Stockholm per dagen för elektronisk signatur 

 

Ernst & Young AB 

 

 

Mikael Ikonen 

Auktoriserad revisor 
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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen  

Med anledning av styrelsen för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-
8752, förslag till beslut om nyemission av preferensaktier med bestämmelse om 
kvittning avger styrelsen härmed följande redogörelse enligt 13 kap 7 § 
aktiebolagslagen. 

NP3 Fastigheter AB, 556749-1963 (”NP3”), har en fordran mot bolaget uppgående 
till totalt 45 643 561 kronor (”Fordran”). I enlighet med ett skuldebrev som ingåtts 
av bolaget och NP3 avseende Fordran har bolaget rätt att återbetala Fordran genom 
nyemission av preferensaktier mot betalning genom kvittning.  

NP3 har rätt och skyldighet att teckna sammanlagt 1 504 898 preferensaktier i 
bolaget och som betalning av den skuld som uppkommer på grund av sådan 
aktieteckning kvitta hela sin Fordran mot bolaget.  

Styrelsen bedömer att ovanstående kvittning är till fördel för bolaget och dess 
borgenärer. 
 

* * * 
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Revisorsgranskning enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen över 
styrelsens för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) redogörelse 
enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen 
 
Se separat dokument. 
 
  



 

 

 

 

 

Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning 

 

Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164-8752 

 

Vi har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad den 19 maj 2022. 

 

Styrelsens ansvar för redogörelsen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en 

sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

 

Revisorns ansvar 

Vår uppgift är att uttala oss om kvittningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt 

FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. 

Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att 

styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 

(International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket 

innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för 

yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

 

Vi är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i 

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i 

styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 

för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar 

redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. 

Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. 

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

 

Uttalande 

Vi anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och 

kvittningsrätten avser giltiga motfordringar. 

 

Övriga upplysningar 

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får 

inte användas för något annat ändamål. 

 

 

Stockholm per dagen för elektronisk signatur 

 

Ernst & Young AB  

 

 

 

Mikael Ikonen 

Auktoriserad revisor 
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Förslag till beslut om vinstutdelning  
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om utdelning fram till 
nästkommande årsstämma på preferensaktierna som föreslås emitteras enligt 
förslaget i Bilaga 2, om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning 
kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna ska medföra rätt 
till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller 
närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna 
har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.  

Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen föreslår styrelsen, i 
enlighet med vad som följer av bolagets bolagsordning, och som beslutades på 
bolagets årsstämma den 20 april 2022, torsdagen den 30 juni 2022, fredagen den 30 
september 2022, fredagen den 30 december 2022 och fredagen den 31 mars 2023. 

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen ska ha rätt att helt eller delvis skjuta upp 
utdelning till preferensaktieägarna, om styrelsen i anslutning till 
utbetalningstillfället bedömer att utdelning inte är försvarlig med hänsyn till den 
aktiebolagsrättsliga beloppsgränsen eller försiktighetsprincipen enligt 17 kap. 3 § 
aktiebolagslagen, varvid ingen vinstutdelning ska göras avseende sådant icke 
utdelbart belopp och sådant icke utdelbart belopp ska således utgöra innestående 
belopp i enlighet med bolagets bolagsordning.  

Enligt bolagets senast fastställda balansräkning per den 31 december 2021 uppgick 
stående vinstmedel till stämmans förfogade till 919 208 465 kronor. Vid bolagets 
årsstämma den 20 april 2022 beslutades att lämna utdelning på befintliga 
preferensaktier, och nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av 
årsstämmans bemyndigande till styrelsen, fram till nästa årsstämma om totalt 
2 kronor per preferensaktie. För stamaktie av serie A och B beslutade årsstämman 
inte om någon utdelning. Bolaget har inte fattat några ytterligare beslut om 
värdeöverföringar efter den 31 december 2021. Således finns 880 961 011 kronor 
kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen med 
beaktande av redan beslutad utdelning på befintliga preferensaktier. 

Handlingarna enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen finns bifogade till detta 
förslag och hålls tillgängliga på bolagets kontor på Fabriksgatan 1A, 574 38 
Vetlanda och på bolagets webbplats, www.emilshus.com. Handlingarna kommer 
även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin 
postadress. Sådan begäran kan göras skriftligen per post till Fastighetsbolaget 
Emilshus AB (publ), Att: Extra bolagsstämma, Box 177, 574 22 Vetlanda eller via 
e-post till bolagsstamma@emilshus.com. 

 
* * * 
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Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen 
Med anledning av styrelsen för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-
8752, förslag till vinstutdelning avger styrelsen härmed följande yttrande enligt 
18 kap. 4 § aktiebolagslagen. 

Enligt bolagets senast fastställda balansräkning per den 31 december 2021 uppgick 
stående vinstmedel till stämmans förfogade till 919 208 465 kronor. Vid bolagets 
årsstämma den 20 april 2022 beslutades att lämna utdelning på befintliga 
preferensaktier, och nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av 
årsstämmans bemyndigande till styrelsen, fram till nästa årsstämma om totalt 
2 kronor per preferensaktie. För stamaktie av serie A och B beslutade årsstämman 
inte om någon utdelning. Bolaget har inte fattat några ytterligare beslut om 
värdeöverföringar efter den 31 december 2021. Således finns 880 961 011 kronor 
kvar av det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen med 
beaktande av redan beslutad utdelning på befintliga preferensaktier. Av bolagets 
egna kapital per den 31 december 2021 beror 719,9 miljoner kronor på att 
derivatinstrument och förvaltningsfastigheter har värderats till verkligt värde enligt 
4 kap 14a § årsredovisningslagen.  

Den verksamhet som bedrivs i bolaget och koncernen beskrivs i årsredovisningen 
och medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i 
branschen eller de risker som är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. 
Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov genom en 
allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets 
och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets och 
koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att 
bolaget och koncernen kan fortsätta sin verksamhet och förväntas fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt samt ha förmåga att göra de investeringar som är 
nödvändiga. Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet, även efter 
föreslagen utdelning, står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets och 
koncernens verksamhet samt de risker som är förenade med verksamhetens 
bedrivande. Det är styrelsens bedömning att föreslagen utdelning är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernverksamhetens art, omfattning och 
risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital liksom på 
bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

* * * 
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Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen 

Med anledning av styrelsens för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), 559164-
8752, förslag till vinstutdelning lämnar styrelsen härmed följande yttrande i 
enlighet med 18 kap. 6 § aktiebolagslagen.  

Sedan avgivande av årsredovisningen för 2021 har följande händelser inträffat av 
väsentlig betydelse för bolagets ställning: 

• Pressmeddelande från den 1 februari 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus 
AB (publ) offentliggjorde ett förvärv i Halmstad av fyra industrifastigheter 
samt förvärv av en industri/lagerfastighet i Jönköping för totalt 170 mkr och 
ett sammanlagt årligt hyresvärde om 11,1 mkr. 

• Pressmeddelande från den 9 februari 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus 
AB (publ) offentliggjorde uppdaterade finansiella mål och 
riskbegränsningar. 

• Pressmeddelande från den 10 mars 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus 
AB (publ) offentliggjorde en riktad nyemission av cirka 5,2 miljoner 
preferensaktier. 

• Pressmeddelande från den 7 april 2022 vari Fastighetsbolaget Emilshus AB 
(publ) offentliggjorde en framgångsrik emission av icke säkerställda gröna 
obligationer om 400 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr. 

För mer information om de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning 
som inträffat efter det att årsredovisningen lämnades hänvisas i övrigt till bolagets 
finansiella rapporter och ovan nämnda pressmeddelanden, vilka finns tillgängliga 
på bolagets webbplats www.emilshus.com. Handlingarna enligt 18 kap. 6 § 
aktiebolagslagen hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor. 

I övrigt har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat. 

* * * 
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Revisorsyttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen över styrelsens 
för Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) redogörelse enligt 18 kap. 6 
§ aktiebolagslagen 
 
Se separat dokument. 
 



 

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag 

vid efterutdelning 

 

Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), org.nr 559164-8752 

 

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 19 maj 2022. 

 

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget 

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att 

det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och 

förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

 

Revisorns ansvar 

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen 

enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och 

aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför granskningen för att uppnå 

rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar 

ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll 

vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för 

yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

 

Vi är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i 

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i 

styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 

är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder 

som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 

effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och 

rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för vårt uttalande. 

 

Uttalande 

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med 

styrelsens förslag. 

 

Övriga upplysningar 

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får 

inte användas för något annat ändamål. 

 

 

Stockholm per dagen för elektronisk signatur 

 

Ernst & Young AB 

 

 

Mikael Ikonen 

Auktoriserad revisor 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
4S

YA
2-

6G
D

SO
-T

34
U

S-
J0

8T
I-1

EF
3Q

-Q
W

G
AF


