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DENNA VÄRDEPAPPERSNOT HAR UPPRÄTTATS av Bolaget, som en del av Prospektet, med anledning av att Bolaget avser att uppta aktier till  
handel vid Nasdaq OMX Stockholm. Värdepappersnoten har tillsammans med övriga delar av Prospektet godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen  
i enlighet med 2 kap 25 § och 26 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos  
Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i värdepappersnoten eller Prospektet är riktiga eller fullstän-
diga. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets (www.corem.se) hemsidor. Papperskopior av Prospektet  
kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Bolaget.

Prospektet riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 
De nya aktierna kommer inte att erbjudas i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller till personer med hemvist där. Värdepappersnoten eller Prospektet får 

inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i före gående stycke eller där de skulle strida mot 
regler i sådant land. De nya aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande  
lydelse, inte heller i enlighet med någon värdepapperslag i Kanada och får inte erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas För-
enta Stater eller Kanada, eller till personer med hemvist där.

Värdepappersnoten och övriga delar av Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen i Bolaget och är baserade  
på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara 
uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i Bolaget är förenad med risk och risktagande.  
Den som överväger att investera i Bolaget uppmanas därför att noggrant studera samtliga delar av Prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer.

Siffrorna i denna värdepappersnot har avrundats, medan beräkningar har genomförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte  
summerar korrekt.

Tvist med anledning av innehållet i eller spridningen av denna värdepappersnot eller Prospektet ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.
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DEfiNiTiONER
Corem eller Bolaget  Corem Property Group AB (publ), med eller utan 

dotterbolag beroende på sammanhang.

Erbjudandet   Bolagets erbjudande om teckning av nyemitterade 
aktier i enlighet med villkoren i detta prospekt.

Huvudägare  Rutger Arnhult med bolag inklusive Locellus AB 
samt Fastighets AB Balder.

HQ Bank  HQ Bankaktiebolag, organisationsnummer 
556028-1239.

Koncernen  Corem Property Group AB (publ) med dotterbolag.

M2 Industrilokaler  M2 Industrilokaler Holding AB, omvandlat till 
Corem Property Group AB.

Nyemissionen  Nyemission av aktier med stöd av  
bemyndigande från Corems årsstämma den  
28 maj 2009 som erbjuds till teckning genom 
Erbjudandet.

Prospektet  Sammanfattning, registreringsdokument,  
värdepappersnot tillsammans med övriga  
dokument införlivade genom hänvisning.

Styrelsen  Styrelsen i Corem Property Group AB (publ).
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RiskfaktorerRiskfaktorer

nedan redogörs för ett antal riskfaktorer hänförliga till erbju
dandet som bedöms ha påverkan på corems aktier. riskerna 
är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara heltäckan
de. Ytterligare risker och osäkerheter som corem inte känner 
till eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga, kan 
komma att utvecklas till faktorer som påverkar corem. utöver 
information som framkommer i prospektet bör därför varje 
investerare göra sin egen bedömning av varje riskfaktor och 
dess betydelse för bolagets framtida utveckling samt en allmän 
omvärlds bedömning. 

prospektet innehåller också framåtriktade uttalanden 
som är beroende av framtida händelser, risker och osäker
heter. bolagets faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från de 
resultat som förutspås i de framåtriktade uttalandena till följd 
av många olika faktorer, däribland men inte begränsat till de 
risker som beskrivs nedan och på annan plats i detta prospekt.

För risker hänförliga till Corems verksamhet se avsnittet  
Riskfaktorer i registreringsdokumentet.

Påverkan från huvudaktieägare 
rutger arnhult med bolag äger aktier i corem motsvarande 
cirka 42 procent och Fastighets ab balder (publ) motsvarande 
cirka 34 procent av det totala antalet aktier och röster. Följakt
ligen kan nämnda ägare komma att påverka corem avseende 
bland annat sådana  angelägenheter som är föremål för omröst
ning på bolagsstämma, såsom exempelvis styrelseval. nämnda 
aktieägare har också var och en för sig makten att förhindra att 
corem förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande.

Ägande av och investeringar i aktier är förenat med risker. ett antal faktorer utanför corems 
kontroll, liksom ett f lertal faktorer vars effekter corem kan påverka genom sitt agerande, kan 
komma att få en negativ påverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning,  
eller medföra att värdet på bolagets aktier minskar.

Aktiens utveckling 
Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risk
tagande. eftersom en aktieinvestering kan sjunka i värde är det 
inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka satsat 
kapital eller något kapital alls. Vidare kan en dålig likviditet 
i aktien medföra svårigheter att avyttra aktien vid för aktie
ägaren önskvärd tidpunkt. en analys av corems historiska 
aktiekursutveckling är ej relevant, inte minst med hänsyn till 
bolagets förändrade verksamhetsinriktning. investeringar i 
corem aktier bör därför föregås av en noggrann analys av  
bolaget, dess konkurrenter och omvärld samt generell infor
mation om fastighets branschen och fastighetsbolag. en inves
tering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera 
avkastning utan snarare som en investering man gör på lång 
sikt med kapital man kan undvara. 

Framtida utdelningar
tidpunkten för, och storleken på, eventuell framtida utdelning 
föreslås av corems styrelse. styrelsen kommer i sin bedömning 
att väga in ett flertal faktorer såsom verksamhetens utveckling, 
resultat, kassaflöden, finansiell ställning och expansionsplaner. 
det finns många risker som kan komma att påverka bolagets 
verksamhet negativt och det finns inga garantier för att corem 
kommer att kunna prestera resultat som möjliggör utdelning 
till aktieägare under varje verksamhetsår eller något verksam
hetsår alls.
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Inbjudan till teckning av aktier 
i Corem Property Group AB (publ)

1) Kostnader hänförliga till Erbjudandet, vilka belastar Bolaget beräknas uppgå till cirka 8 mkr.

med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämman den 
28 maj 2009 beslutade styrelsen den 2 juni 2009 att genomföra 
en nyemission med avvikelse från aktie ägarnas företrädesrätt. 
nyemissionen avses genomföras i syfte att underlätta bolagets 
fortsatta utveckling och tillväxt samt för att uppnå erforderlig 
spridning av ägandet i bolaget, för en börsnotering. styrelsen 
har vidare ansökt om och erhållit godkännande för en notering 
av corems aktier vid nasdaq omx stockholm under förutsätt
ning att spridningskravet uppfylls. handel med bolagets aktier 
vid nasdaq omx stockholm small cap beräknas ske från och 
med den 24 juni 2009.

härmed inbjuds till teckning av högst 6 500 000 aktier i 
corem i enlighet med villkoren i detta prospekt, motsvarande 
18 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter full anslut
ning till erbjudandet. genom nyemissionen kan aktiekapitalet 
komma att öka med högst 48 750 000 kr från 216 129 900 kr 
till 264 879 900 kr.

emissionskursen uppgår till 47,50 kr per aktie.corem kom
mer genom nyemissionen att tillföras kapital om 309 mkr före 
avdrag för emissionskostnader1).

styrelsen förbehåller sig rätten att, vid god efterfrågan, utöka 
erbjudandets storlek med ytterligare upp till 2 191 456 aktier 
så att erbjudandet omfattar det fulla bemyndigande om 
nyemission som erhölls vid årsstämman den 28 maj 2009. det 
fulla bemyndigandet uppgår till 30 procent av aktierna och 
rösterna i bolaget motsvarande 8 691 456 aktier. genom en 
nyemission om det fulla bemyndigandet kan aktiekapitalet 
komma att öka med högst 65 185 920 kr från 216 129 900 kr 
till 281 315 820 kr.

rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska tillkomma 
allmänheten i sverige samt institutionella investerare i sverige 
och utlandet, med de undantag som anges på omslagets insida 
i detta prospekt. befintliga aktieägare som inger anmälan om 
teckning av nya aktier kommer vid överteckning minst att till
delas aktier pro rata i förhållande till i corem innehavda aktier 
per den 5 juni 2009.

bolagets huvudägare rutger arnhult med bolag inklusive 
locellus ab samt Fastighets ab balder har meddelat att de, för 
att främja en god ägarspridning, inte avser anmäla teckning av 
nya aktier i erbjudandet. Vidare har huvudägarna uttalat att 
de ser långsiktigt på sina innehav i corem.
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Bakgrund och motiv

transaktionsvolymerna på fastighetsmarknaden har till 
följd av den allmänt utbredda kreditåtstramningen kraftigt 
minskat sedan halvårsskiftet 2008 och denna situation har inte 
förbättrats under 2009. samtidigt har det kraftiga räntefallet 
som inleddes i oktober i fjol en motverkande positiv effekt 
då de låga räntorna skapar mycket goda förutsättningar för 
hög avkastning i det fall uthyrningsgrad och hyresnivåer kan 
bibehållas. detta gäller i synnerhet inom segmentet industri, 
lager, logistik och handel som uppvisat en hög historisk 
stabilitet samtidigt som avkastningen varit högre än i fastig
hetssektorn i övrigt. corem strävar därför vidare mot målet att 
bli det ledande fastighetsbolaget inom detta segment samt att 
ge corems aktieägare en långsiktig hög och stabil avkastning 
på eget kapital. 

corem ska skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom 
att förvalta, förvärva, bygga och förädla fastigheter i industri, 
lager, logistik och handelsområden. Fastighetsbeståndet 
bestod den 31 mars 2009 av 106 fastigheter huvudsakligen 
belägna i mellersta och södra sverige med en total uthyrbar 
area om 701 342 kvm. corem har genom 550 unika kunder 
fördelat på totalt 686 lokalhyresavtal en väl differentierad 
kontraktsstruktur med avseende på branscher och löptider. 
hyresintäkterna från de tio största hyresgästerna uppgick den 
31 mars 2009 till cirka 233 mkr på årsbasis, vilket motsvarade 
cirka 51 procent av de totala hyresintäkterna.

under slutet av 2007 bildades corem property group ab 
genom att det dåvarande medicintekniska bolaget biolight 
international ab förvärvade 75 fastigheter i en apportemis
sion. Fastigheterna kom huvudsakligen från fastighetsbolagen 
m2 gruppen, balder, klövern och locellus. den befintliga 
verksamheten som biolight international ab bedrev överläts 
till ett dotterbolag som sedermera avknoppades. bolagets 
verksamhetsföremål ändrades till fastighetsverksamhet och 
biolight international ab namnändrades till corem property 
group ab.

trots den turbulens som har präglat fastighetsmarknaden 
sedan bolagets bildande har på ett framgångsrikt sätt såväl 
organisationen som fastighetsportföljen stärkts. under 2008 
reducerades även de finansiella riskerna i bolaget avsevärt 
genom en omfattande omläggning av kreditportföljen och 
corem har idag, med kredit och räntebindningstider om  
cirka fem år, bland de längsta i branschen. 

För att kunna ta tillvara de affärsmöjligheter som ges till 
förvärv av nya fastigheter har styrelsen beslutat att, i enlighet 
med det bemyndigande som erhölls vid bolagets årsstämma 
den 28 maj 2009, genomföra en nyemission.

 För att bredda ägandet i bolaget och öka förutsättningarna 
för en likvid handel i bolagets aktier har bolaget även ansökt 
om en notering vid nasdaq omx  stockholm. godkännande 
för detta har erhållits givet att erforderlig ägarspridning dess
förinnan uppnås.

Denna värdepappersnot har upprättats av Corem som en  
del av Prospektet med anledning av Erbjudandet och att Bolaget 
avser att notera aktien vid Nasdaq OMX Stockholm. Bolagets 
styrelse är ansvarig för innehållet i denna värdepappersnot och 
Prospektet.

Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder  
vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i värdepappersnoten 
och Prospektet är, såvitt Styrelsen känner till, överensstämmande 
med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som 
skulle kunna påverka dess innebörd. I det fall information  
inhämtats från tredje part har ingen information utelämnats 
som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig  
eller missvisande.

stockholm den 2 juni 2009
corem property group ab (publ)

Styrelsen
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Villkor och anvisningar

Erbjudandet
erbjudandet omfattar totalt upp till 6 500 000 aktier.

styrelsen förbehåller sig rätten att, vid god efterfrågan, ut
öka erbjudandets storlek med ytterligare upp till 2 191 456 ak
tier så att erbjudandet i sin helhet omfattar det fulla bemynd
igande om nyemission som erhölls vid års stämman den 28 maj 
2009.

Teckningskurs
teckningskursen i erbjudandet uppgår till 47,50 kr per aktie. 
teckningskursen har fastställts av corem i samråd med hq 
bank, baserat på ett bedömt investeringsintresse från institu
tionella investerare. courtage uttas ej.

Anmälan och anmälningsperiod
anmälningsperioden löper från och med 3 juni till och 
med 16 juni 2009. anmälan ska vara hq bank eller avanza 
tillhanda senast den 16 juni 2009 klockan 17.00 svensk tid. 
styrelsen kan besluta om att förlänga anmälningsperioden och 
senarelägga sista betaldag. en anmälan om teckning av aktier 
ska ske i poster om 100 aktier samt avse lägst 400 aktier.

det lägsta antal aktier som tilldelas är således 400 aktier. 
den som önskar teckna aktier i corem ska på den för erbju
dandet specifika anmälningssedeln fylla i det antal aktier som 
anmälan avser samt ange kontonummer alternativt depånum
mer hos euroclear sweden ab och bank/fondkommissionär 
där eventuellt tilldelade aktier ska kontoföras. tecknaren ska 
på anvisad plats ange med ett kryss om han/hon var aktie
ägare i bolaget den 5 juni 2009 samt hur många aktier som 
inne hades per detta datum. utöver detta ska personnummer, 
namn, kontaktuppgifter, ort och datum anges. anmälningsse
deln ska slutligen undertecknas och skickas till hq bank. 

anmälningssedeln skickas per post till:

hq bank, emissionsavdelningen/corem
norrlandsgatan 15 d, 103 71 stockholm.

kunder till avanza kan anmäla sig via avanzas hemsida  
(www.avanza.se).

Tilldelning
beslut om tilldelning av aktier kommer att fattas av bolagets 
styrelse i samråd med hq bank. målet med tilldelningen är 
att tillse att bolaget uppfyller kravet på aktiespridning och 
ägarkoncentration för att möjliggöra en regelbunden och lik
vid handel i aktien, samt att en diversifierad aktieägarstruktur 
uppnås.

det datum då anmälan inges är inte avgörande för tilldel
ningen. om erbjudandet övertecknas kan anmälan resultera 
i utebliven tilldelning eller av ett lägre antal aktier än begärt, 
dock lägst 400 aktier. Vid överteckning kommer tilldelning till 
dem som erhåller aktier i första hand att ske så att de som var 
aktieägare den 5 juni 2009 erhåller nya aktier pro rata mot
svarande sitt innehav denna dag. Valet av vilka som därefter 
erhåller tilldelning kan komma att ske helt eller delvis genom 
slumpmässigt urval.  tilldelning till dem som erhåller aktier 
kommer därefter att ske i poster om 400 aktier. anmälningar 
från affärskontakter, anställda och andra till bolaget närstå
ende parter samt kunder till hq bank och avanza kan komma 
att särskilt beaktas.  tilldelning till anställda i corem kommer 
att avse aktier till ett värde av högst 30 000 kr per anställd. 
tilldelning kan komma att ske till anställda hos hq bank 
och avanza, dock utan att dessa prioriteras. tilldelning sker 
i sådant fall i enlighet med svenska Fondhandlarföreningens 

prospekt och anmälningssedel kan rekvireras från hq bank och finns dessutom tillgängliga på hq banks hemsida (www.hq.se), 
avanzas hemsida (www.avanza.se) och corems hemsida (www.corem.se). observera att anmälan inom ramen för erbjudandet till 
allmänheten måste vara hq bank eller avanza tillhanda senast kl. 17.00 svensk tid den 16 juni 2009 och att anmälan som erhålls 
av hq bank eller  avanza enligt ovan efter 17.00 svensk tid den 16 juni 2009 således kan komma att lämnas utan avseende. endast 
en (1) anmälan per intressent kommer att beaktas. om flera anmälningssedlar skickas in kommer endast den första att beaktas.
ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningar kan komma att lämnas utan ytterligare åtgärd. inga ändringar eller tillägg får 
göras i förtryckt text. anmälan är bindande.

3 juni 

Offentlig-
görande av 
prospektet

3 juni

Anmälnings-
perioden 

inleds

16 juni

Anmälnings-
perioden 

slutar

17 juni

Beräknat datum för 
offentliggörande av utfall 
i Erbjudandet samt utskick 

av avräkningsnotor

23 juni 

Sista betalningsdag 
enligt avräkningsnota 
samt sista handelsdag 

på NGM Equity

24 juni

Beräknad första 
noteringsdag på 

Nasdaq OMX 
Stockholm

2009

12 juni

Sista handelsdag 
för Corems aktie 
på NGM Equity
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regler och Finansinspektionens föreskrifter. de som tilldelats 
aktier kommer att erhålla besked genom att en avräkningsnota 
skickas ut, via post eller epost omkring den 17 juni 2009 i 
samband med offentliggörandet av utfallet av erbjudandet, 
vilket kommer att ske via pressmeddelande. intressenter som 
inte blivit tilldelade några aktier kommer inte att erhålla någon 
avräkningsnota.

Betalning
betalning för tilldelade aktier ska ske till fullo kontant i enlig
het med anvisningarna på avräkningsnotan senast den 23 juni 
2009. om full betalning inte erlagts detta datum kan tilldelade 
aktier överlåtas eller säljas till någon annan som anmält sitt 
intresse eller av bolaget utsedd lämplig person. om sådan 
överlåtelse sker till lägre pris än försäljningspriset ska den som 
ursprungligen fick tilldelningen svara för mellanskillnaden.

Erhållande av aktier
i syfte att möjliggöra leverans av aktier innan registrering av 
nyemissionen skett hos bolagsverket, och därigenom påbörja 
handel med aktierna snarast efter sista likviddag, kommer 
hq bank att på uppdrag av bolaget låna befintliga aktier mot
svarande totalt antal tecknade aktier i erbjudandet av bolagets 

huvudägare rutger arnhult genom bolag. sedan betalning 
erlagts kommer aktier att levereras till tecknarens konto hos 
euroclear sweden ab varvid en euroclearavi utsänds som  
visar att aktierna finns tillgängliga. avisering beräknas ske 
med början den 22 juni 2009. till köpare av aktier vars 
innehav förvaltarregistreras sker avisering enligt respektive 
förvaltares rutiner.

Rätt till utdelning
aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskaps
året 2009. eventuell vinstutdelning till innehavare av aktierna 
kommer att administreras av euroclear sweden ab eller, för 
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive för
valtares rutiner.

Börsnotering
styrelsen för corem har ansökt om och erhållit godkännande 
för notering av corems aktier på nasdaq omx stockholm 
under förutsättning att spridningskravet för bolagets aktier 
uppfylls. handeln beräknas påbörjas omkring den 24 juni 
2009. aktien kommer att handlas under beteckningen core, 
med hq bank som likviditetsgarant.

Automatiserat höglager,  
Veddesta 2:79, Järfälla
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Likviditetsgarant
bolaget har ingått ett avtal med hq bank om åtagande att vara 
likviditetsgarant i bolagets aktier. åtagandet innebär i korthet 
att likviditetsgaranten åtar sig att under nasdaq omx stock
holms ordinarie handelstid fortlöpande och för egen räkning 
ställa köp och säljkurser avseende coremaktier.

Villkor för Erbjudandets genomförande
erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår 
som kan medföra att tidpunkten för att genomföra erbjudan
det bedöms som olämplig. sådana omständigheter kan till 
exempel vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art, och 
avse såväl omständigheter i sverige som utomlands liksom att 
intresset för att deltaga i erbjudandet av styrelsen för corem 
bedöms som otillräckligt. erbjudandet kan sålunda helt eller 
delvis återkallas. meddelande härom avses i sådant fall offent
liggöras så snart som möjligt genom pressmeddelande, dock 
senast den 17 juni 2009.

Övrig information
bolagets aktier har emitterats i enlighet med bestämmelserna  
i den svenska aktiebolagslagen (2005:551) och ägarens  
rättigheter avseende aktierna får endast ändras i enlighet 
med bestämmelserna i denna lag. bolaget och dess aktier är 
anslutna till det elektroniska värdepapperssystemet, ett system 
med euroclear sweden ab som central värdepappersför varare 
och clearingorganisation. adressen till euroclear sweden ab 
är regeringsgatan 65, 103 97 stockholm. hq bank är konto
förande institut i samband med erbjudandet. samtliga 
bolagets aktier anges i svenska kronor. det finns endast ett 
aktieslag och samtliga aktier medför samma rösträtt och  
har samma rätt till vinst samt till eventuellt överskott vid  
en likvidation.

Frågor
eventuella frågor avseende Villkor och anvisningar besvaras  
av hq bank på telefonnummer: +46 (0)8 700 00 10.
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VD har ordet

det senaste året har för corem varit både intensivt och 
framgångsrikt. Vi har trots den globala finansiella oron lyckats 
hålla ett fortsatt högt tempo och framgångsrikt flyttat fram 
våra positioner mot vårt mål att bli det ledande bolaget inom 
vårt segment med fastigheter för verkstad, industri, handel 
samt logistik och lager i externlägen.

under de senaste 18 månaderna har vi lyckats finansiera 
och genomföra förvärv av fastigheter för närmare 1,5 mdkr 
och idag har corem en stabil och välavkastande fastighets
portfölj med en total uthyrbar area om cirka 710 000 kvm.  
det totala hyresvärdet överstiger 490 mkr och den senast 
publicerade intjäningsförmågan uppgår till 195 mkr vilket 
motsvarar 6,72 kr per aktie. 

transaktionsvolymerna på fastighetsmarknaden har under 
senare tid minskat till följd av den allmänt utbredda kredit
åtstramningen. denna utveckling i kombination med de låga 
räntorna skapar nu riktigt goda förutsättningar för hög och 
stabil avkastning och vi ser flera unika affärsmöjligheter  
framför oss inom vår fastighetsnisch. 

genom att förvärva många högavkastande fastigheter  
med hyresgäster inom skilda branscher kan vi skapa en 
portfölj med låg risk som tål en hög finansiell hävstång. lägg 
till detta att vi idag har bland de noterade fastighetsbolagens 
längsta kapital och räntebindning, vilket ger ett begränsat och 

kontrollerat finansiellt risktagande. Vår genomsnittliga ränte
bindningstid uppgår till hela 5,7 år och räntetäckningsgraden 
till 2,4 gånger.

i syfte att kunna realisera våra tillväxtambitioner har vi be
slutat att genomföra ett listbyte från ngmlistan för att istället 
noteras vid omx nordiska börs stockholm. i samband med 
listbytet avser bolaget att genomföra en kontant nyemission 
för att dels ytterligare förbättra bolagets ägarspridning men 
framförallt för att öka bolagets möjligheter att kunna ta tillvara 
på de affärsmöjligheter vi i rådande marknadsläge kan ge oss 
utrymme för.

corem är ett fastighetsbolag vars vision är att bli det 
ledande fastighetsbolaget inom segmentet industri, lager, 
logistik och handel. segmentets stabilitet i kombination med 
en stor andel långfristigt räntesäkrad externfinansiering ger 
oss en stor trygghet och styrka att på ett optimalt sätt fokusera 
på att bygga bolaget vidare.

Våra förutsättningar att fortsätta utveckla, förädla och  
expandera vår fastighetsportfölj ser alltjämt mycket goda ut.

stockholm i juni 2009

rutger arnhult
Verkställande direktör

”Corem är ett fastighetsbolag vars vision är att 
bli det ledande fastighetsbolaget inom segmentet 

industri-, lager-, logistik- och handel.”
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corem är finansierat med eget kapital och skulder, där huvud
delen av skulderna utgörs av räntebärande skulder.  corems 
skuldsättningsgrad påverkas dels av vald finansiell risknivå 
och dels av lånemarknadens krav på det egna kapitalets storlek 
för att bevilja bolaget marknadsmässiga finansieringsförutsätt
ningar. corems långsiktiga mål för kapitalstrukturen är  
att soliditeten ska uppgå till 25 procent i kombination med  
att räntetäckningsgraden ska uppgå till 1,5 gånger.

koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2009 till 
1 203 mkr, de räntebärande skulderna till 3 371 mkr, derivat 
till 211 mkr och de icke ränte bärande skulderna till 111 mkr. 
corem har ett kreditlöfte med ett totalt kreditutrymme om 
3 371 mkr, varav hela utrymmet har utnyttjats per den 31 mars 
2009. 

corem hade per den 31 mars 2009 en räntetäckningsgrad 
om 2,4 och en soliditet om 26 procent. 

Räntebärande skulder
upplåning sker genom upptagande av kortfristiga lån under 
långfristiga låneavtal i bank samt genom säljarreverser.

den 31 mars 2009 hade corem räntebärande skulder upp
gå ende till 3 371 mkr. netto räntebärande skulder efter avdrag 
för likviditet om 2 mkr uppgick till 3 369 mkr. bolagets totala 
kreditram om 3 371 mkr löper med kredittider om 1 till 30 år. 
bolagets genomsnittliga kreditbindningstid uppgår till 4,8 år. 

Ränteförfallostruktur
corem hade per den 31 mars 2009 räntesäkrat 60 procent av 
de räntebärande skulderna på mellan 3 till 12 år varefter den 
 genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 5,7 år. den 
genom snittliga räntan per 31 mars 2009 var 4,53 procent. 

För att säkerställa ett stabilt räntenetto över tid, har  corem 
valt en förhållandevis lång räntebindning. detta medför att bo
lagets genomsnittliga ränta normalt kommer att vara högre än 

Finansiering 

marknadsräntan för motsvarande ränteportfölj i ett sjunkande 
ränteläge och lägre än marknadsräntan i ett stigande ränteläge. 
corem har valt att använda derivat i form av ränteswappar, 
vilket är ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att förlänga lån 
med kort räntebindning för att uppnå önskad räntebindning. 

Derivat
i enlighet med redovisningsreglerna ias 39 ska räntederivat 
marknadsvärderas, vilket innebär att det uppstår ett teoretiskt 
över eller undervärde om den avtalade räntan avviker från  
aktuell marknadsränta, där värdeförändringen i corems fall 
ska redovisas över resultaträkningen. Vid löptidens slut är  
värdet alltid noll. corem innehar derivat i form av ränteswap
par i syfte att minska ränterisken och samtidigt bibehålla flexi
biliteten i jämförelse med bundna lån. per den 31 mars 2009 
uppgick marknadsvärdet i räntederivat portföljen till –211 mkr. 

Pantsättning
summan uttagna pantsatta pantbrev i corems fastighets
bestånd per den 31 mars 2009 uppgår till cirka 2 354 mkr.

Riskhantering
corem är i egenskap av nettolåntagare exponerat för finan
siella risker. Framförallt utsätts corem för finansieringsrisk, 
ränterisk, valutarisk och kreditrisk. corems finansiella verk
samhet fokuserar på att det befintliga riskmandat man har er
hållit används som styrmedel i syfte att anpassa verksamhetens 
finansiella risknivå efter utvecklingen av corems rörelserisk. 
För mer information avseende Corems finansiella risker,  
se avsnittet Riskfaktorer i registreringsdokumentet.

Kapitalstruktur

Räntebärande
skulder 69 %

Ej räntebärande 
skulder 2 %

Derivat 4 %

Eget kapital 25 %

corems finansieringsverksamhet styrs av den finanspolicy som bolaget har tagit  
fram. Finanspolicyns syfte är att begränsa de risker som finns förknippade med bolagets 
finansiering samt ange riktlinjer och regler för hur finansverksamheten ska bedrivas. 

kAPiTAlSTRUkTUR

RÄNTE- OcH låNEföRfAllOSTRUkTUR

Räntebindning kapitalbindning

förfall, år
lånebelopp, 

Mkr
Snittränta, 

procent
Andel, 

% Mkr
Andel  

%

2009 1 268 3,23 38 49 2

2010 33 5,62 1 806 24

2011 52 4,92 1 612 18

2012 48 5,95 1 342 10

2013 20 6,07 0 1 283 38

2014 125 5,64 4 30 1

2015 100 5,72 3 5 0

2016 25 5,35 1 15 0

2017 0 0,00 0 0 0

2018 700 5,34 21 0 0

2019- 1000 5,19 30 229 7

Totalt 3 371 4,53 100 3 371 100
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Finanspolicy
corems finansieringsverksamhet styrs av den finanspolicy som 
bolaget har tagit fram. Finanspolicyns syfte är att begränsa de  
risker som finns förknippade med bolagets finansiering samt 
ange riktlinjer och regler för hur finansverksamheten ska 
bedrivas. 

Finanspolicyn fungerar som en vägledning för finansfunk
tionen. avsteg från koncernens finanspolicy kräver styrelsens 
godkännande. ansvaret för koncernens finansiella transak
tioner och risker hanteras centralt av moderbolagets ledning. 
corems finansiella risker och mål ska årligen utvärderas av 
bolagets styrelse och revideras vid behov. corems finansiella 
måluppfyllnad rapporteras kvartalsvis till bolagets styrelse  
och ledning.

corems finansiella mål är att:
>  Över tiden uppvisa en genomsnittlig avkastning på eget 

kapital om lägst den riskfria räntan plus tio procent. med 
riskfri ränta avses den femåriga statsobligationsräntan.

>  soliditeten ska långsiktigt uppgå till 25 procent.
>  räntetäckningsgraden ska långsiktigt uppgå till 1,5 gånger. 
>  räntebärande skulders genomsnittliga kapitalbindning  

ska uppgå till minst 1,5 år.
>  räntebärande skulders genomsnittliga räntebindning  

ska uppgå till minst 1,5 år.
>  räntebärande skulder ska till minst 50 procent vara  

räntesäkrade om minst 3 år.
>  externfinansiering av fastigheter utomlands ska ske  

i lokal valuta. 

Finansiella transaktioner ska genomföras utifrån en bedöm
ning av koncernens samlade behov av likviditet, finansiering 
och ränterisk.

som ett led i att ständigt förbättra och anpassa den finan
siella riskhanteringen genomför styrelsen en årlig översyn av 
finanspolicyn för att förbättra och anpassa den efter corems 
aktuella situation. 

i kreditavtalen med vissa banker finns det fastlagda gräns
värden för definierade nyckeltal. corems egna mål stämmer 
väl överens med bankernas krav. 

målen i corems finanspolicy samt hur corem presterat  
i förhållande till dem framgår av nedanstående tabell. 

Kreditgivare
corems finansieringskälla är penningmarknaden och bolaget 
arbetar framför allt med långa kreditfaciliteter. som säkerhet 
för de räntebärande skulderna har  corem bland annat lämnat 
aktier i dotterbolag, garanti om att upprätthålla vissa finan
siella nyckeltal samt pantbrev i fastigheterna. det är corems 
bedömning att pantsättningsavtalen har ingåtts på marknads
mässiga villkor. Fastighetsinteckningar om 2 354 mkr har 
lämnats per den 31 mars 2009.

bolaget för en löpande dialog med finansieringsinstitut på 
finansmarknaden för att säkerställa att corem över tiden har 
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv finansiering. i vissa fall 
löper krediterna med särskilda åtaganden om upprätthållande 
av exempelvis räntetäckningsgrad, solvens och belåningskrav. 
detta innebär att bolagets kreditgivare kan ges rätt att kunna 
påkalla återbetalning av lämnade krediter i förtid eller att 

Finansiella mål
Mål

Måluppfyllnad 
verksamhetsåret 2008

Måluppfyllnad 
1 jan – 31 mar 2009

Avkastning på  
eget kapital

Corem ska över tiden uppvisa en genomsnittlig 
avkastning på eget kapital om lägst den riskfria 
räntan plus tio procent. Med riskfri ränta avses 
den femåriga statsobligationsräntan.

Avkastning på eget kapital uppgick  
till –20 procent.

Avkastning på eget kapital uppgick  
till –8 procent.

Soliditet Corems soliditet ska långsiktigt uppgå till 
25 procent.

Soliditeten uppgick till 27 procent. Soliditeten uppgick till 26 procent.

Räntetäckningsgrad Corems räntetäckningsgrad ska långsiktigt  
uppgå till 1,5 gånger.

Räntetäckningsgraden uppgick  
till 1,9 gånger.

Räntetäckningsgraden uppgick  
till 2,4 gånger.

Kapitalbindning Corems räntebärande skulders genomsnittliga 
kapitalbindning ska uppgå till minst 1,5 år.

Räntebärande skulders genomsnittli-
ga kapitalbindning uppgick till 5,2 år.

Räntebärande skulders genomsnittliga 
kapitalbindning uppgick till 4,8 år.

Räntebindning Corems räntebärande skulders genomsnittliga 
räntebindning ska uppgå till minst 1,5 år.

Räntebärande skulders genomsnitt-
liga räntebindning uppgick till 4,7 år.

Räntebärande skulders genomsnittliga 
räntebindning uppgick till 5,7 år.

Räntebunden andel Corems räntebärande skulder ska till minst  
50 procent vara räntesäkrade om minst 3 år.

Räntebärande skulder har till  
62 procent räntesäkrats på mellan  
3 till 12 år.

Räntebärande skulder har till  
60 procent räntesäkrats på mellan  
3 till 12 år.

Valutasäkring Externfinansieringen av Corems fastigheter  
ska ske i lokal valuta.

100 procent. 100 procent.
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kunna begära ändrade villkor för det fall dessa särskilda åta
ganden inte uppfyllts av låntagaren. det är corems bedömning 
att bolagets krediter löper enligt marknadsmässiga villkor.

Rörelsekapital
corems rörelsekapital, det vill säga omsättningstillgångar med 
avdrag för kortfristiga skulder, uppgår per den 31 mars 2009 
till 232 mkr. omsättningstillgångarna uppgick till 343 mkr 
och bestod exempelvis av corems ägande i fastighetsbolaget 
klövern ab, kundfordringar samt förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter. de kortfristiga skulderna uppgick till 
–111 mkr och bestod exempelvis av leverantörsskulder, upp
lupna kostnader och förutbetalda intäkter samt skatte skulder. 
Förändringen av rörelsekapitalet belastade kassaflödet för 
perioden med –81 mkr. 

corems löpande verksamhet binder begränsat med rörelse
kapital genom att bolaget erhåller merparten av hyresintäk
terna kvartalsvis i förskott samtidigt som utgifterna primärt 

betalas månadsvis i efterskott. det är corems bedömning  
att bolaget har tillräckligt rörelsekapital för att fullfölja sina  
betalningsförpliktelser varefter de förfaller till betalning  
under den kommande tolvmånadersperioden efter  
prospektets godkännande

Nettoskuldsättning enligt CESR:s  
rekommendation
nedanstående tabell visar corems nettoskuldsättning per  
den 31 mars 2009 enligt cesr:s rekommendation. 

Eget kapital och skuldsättning
corems egna kapital uppgick per den 31 mars 2009 till 
1 203 mkr. corem hade vid utgången av perioden långfristiga 
skulder om 3 322 mkr, varav 3 322 mkr utgjorde räntebärande 
skulder. de kortfristiga skulderna vid periodens slut uppgick 
till 160 mkr, varav 49 mkr utgjorde räntebärande skulder.

NETTOSkUlDSÄTTNiNg 31 MARS 2009 

Mkr

(A) Kassa 2

(B) Andra likvida medel –

(C) Kortfristiga placeringar 300

(D) likviditet (A)+(B)+(c) 302

(E) Kortfristiga fordringar 43

(F) Kortfristiga banklån 49

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder –

(H) Andra kortfristiga skulder 111

(i) kortfristiga skulder (f)+(g)+(H) 160

(J) kortfristig skuldsättning ( i ) - (E)-(D) -185

(K) Långfristiga banklån 3 322

(L) Utestående obligationslån –

(M) Andra långfristiga skulder –

(N) långfristig skuldsättning (k)+(l)+(M) 3 322

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N) 3 137

EgET kAPiTAl OcH SkUlDSÄTTNiNg PER DEN 31 MARS 2009

Mkr

Summa kortfristiga skulder 49

mot säkerhet 48

blancokrediter 1

Summa långfristiga skulder 3 322

mot säkerhet 3 184

blancokrediter 138

Summa eget kapital1) 1 203

aktiekapital 217

övrigt tillskjutet kapital 1 017

omräkningsreserver 15

balanserade vinstmedel inklusive årets resultat –46

minoritetsintresse –

Hällsätra 3, Stensätravägen 5, Stockholm

1)  Den 2 juni publicerade Corem ett beräknat eget kapital efter uppskjuten skatt per den  
31 maj 2009 om 1380 mkr, motsvarande 47,90 kr per aktie.
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Information om värdepapper  
som avses upptas till handel

corems aktiekapital är bestämt i svenska kronor. samtliga 
aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, vinst och 
eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie har en röst  
och alla aktier är av samma slag.

bolagets aktier är registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instru
ment. euroclear sweden ab, box 7822, 103 97 stockholm har 
hand om detta register och kontoföringen av aktier. bolaget 
verksamhet bedrivs som aktiebolag och regleras av aktie
bolagslagen (2005:551). 

bolagets aktiers isinkod är se0002257402. bolagets 
aktier är sedan den 24 juni 1997 noterade på ngm equity. då 
bolagets verksamhet och organisation väsentligt förändrats till 
följd av de beslut som fattades vid den extra bolagsstämman 
den 30 oktober 2007, har aktien flyttats till ngm equitys  
observationslista. sista handelsdag för bolagets aktier vid 
ngm equity förväntas bli den 23 juni 2009. 

beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. rätt till 
utdelning tillfaller den som på fastställd avstämningsdag är 
införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret. 

avstämningsdag för utdelning och den dag utdelning ska 
utbetalas fastställs av bolagsstämman eller av styrelsen efter 
bemyndigande av bolagsstämman. utbetalning av kontant 
utdelning sker genom euroclear sweden ab.
efter en preskriptionstid på tio år återgår eventuellt ej utbetald 
utdelning till bolaget. det föreligger inga restriktioner för 
utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta 
utanför sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hem
mahörande i sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. 
aktieägarna har företrädesrätt vid teckning av nya aktier i 
förhållande till det antal aktier de äger, såvida inte bolags
stämman, eller styrelsen efter bolagsstämmans bemyndigande, 
beslutar om apportemission eller nyemission med avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt eller detta följer av villkor som 
meddelats vid en tidigare emission av teckningsoptioner eller 
konvertibler.

aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till 
följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. det har 
inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden under 
innevarande eller föregående räkenskapsår.

 lastkajen 3, Upplagevägen 34, 38, Stockholm
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Skattefrågor

redogörelsen behandlar inte värdepapper som innehas som 
lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag. Vidare 
behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst 
inklusive avdragsförbud för kapitalförlust och utdelning i 
bolagssektorn som kan bli tillämpliga på innehav av aktier som 
anses näringsbetingade. inte heller omfattas de särskilda regler 
som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktieinnehav i bolag som 
tidigare varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats 
med stöd av sådana aktier. beträffande vissa kategorier av 
skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. Varje investerare 
rekommenderas att konsultera en skatterådgivare för att få 
information om vilka skattekonsekvenser som kan uppkomma 
i det enskilda fallet.

Fysiska personer
För fysiska personer beskattas kapitalvinst och utdelning på 
marknadsnoterade aktier med 30 procent skatt i inkomstslaget 
kapital. För utdelningar dras normalt en preliminär skatt om 
30 procent av euroclear sweden ab eller av förvaltaren, om 
det gäller förvaltarregistrerade aktier. kapitalvinst respektive 
kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljnings
ersättningen efter avdrag för försäljningsomkostnader och 
omkostnadsbeloppet för de sålda aktierna. Vid beräkning 
av omkostnadsbeloppet för en aktie ska det genomsnittliga 
omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag som 
den avyttrade användas. som ett alternativ för marknadsno
terade aktier får omkostnadsbeloppet beräknas med stöd av 
schablonmetoden, vilket innebär att omkostnadsbeloppet 
får beräknas till 20 procent av försäljningsersättningen efter 
avdrag för försäljningsutgifter. kapitalförluster på marknads
noterade aktier är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster samma 
år på aktier såväl onoterade som marknadsnoterade och andra 
marknadsnoterade del ägarrätter, utom andelar i investerings
fonder som enbart innehåller svenska fordringsrätter (ränte
fonder). kapitalförluster på aktier som inte kan kvittas på detta 
sätt är avdragsgilla med 70 procent mot annan inkomst av  
kapital. uppkommer underskott i inkomstslaget kapital med
ges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och närings
verksamhet samt mot fastighetsskatt. skattereduktion medges 
med 30 procent av underskott som inte överstiger 100 000 kr 
och med 21 procent av resterande del. underskott kan inte 
sparas till senare beskattningsår. om aktierna avyttras genom 
ett andelsbyte gäller andra regler. i sådana fall utlöses inga 
skattekonsekvenser. detta gäller oavsett om avyttringen med
för en kapitalvinst eller en kapitalförlust. de mottagna aktierna 
anses anskaffade för det omkostnadsbelopp som skulle ha gällt 

för de avyttrade aktierna. det innebär att beskattningen skjuts 
fram och sker först när de mottagna aktierna avyttras. en 
eventuell kontantdel kommer dock att beskattas omedelbart. 
ett andelsbyte innebär att aktieägaren har avyttrat sina aktier 
till ett företag där vederlaget är marknadsmässigt och huvud
sakligen består av aktier i det köpande företaget.

Tilldelning till anställda
normalt sker ingen beskattning vid tilldelning av aktier. 
beträffande anställda kan dock tilldelning av aktier i vissa fall 
aktualisera förmånsbeskattning i inkomstslaget tjänst. någon 
förmånsbeskattning bör dock inte aktualiseras om de anställ
da, inklusive styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt 
nuvarande aktieägare, på samma villkor som andra, förvärvar 
högst 20 procent av det totala antalet utbjudna aktier och den 
anställde därvid inte förvärvar aktier för mer än 30 000 kr.

Förmögenhetsbeskattning
Förmögenhetsskattelagen är avskaffad från och med beskatt
ningsåret 2007.

Aktiebolag
För aktiebolag med säte i sverige beskattas all inkomst, 
inklusive kapitalvinst och utdelning, i inkomstslaget närings
verksamhet med en skattesats om 26,3 procent. kapitalvinst 
respektive kapitalförlust beräknas på samma sätt som angivits 
ovan för fysiska personer. avdrag för kapitalförlust på aktier 
får endast göras mot skattepliktig kapitalvinst på aktier och 
andra delägarrätter. i vissa fall kan sådana kapitalförluster 
dras av mot kapitalvinster inom en bolagsgrupp om koncern
bidragsrätt föreligger mellan bolagen. kapitalförlust som inte 
har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster 
på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskatt
ningsår utan begränsning i tiden. särskilda skatteregler gäller 
för vissa speciella företagskategorier. om aktierna avyttras 
genom ett andelsbyte gäller andra regler. i sådana fall kan 
efter begäran uppskov medges med beskattning av en kapital
vinst. uppskovsbeloppet tas upp till beskattning senast när 
de mottagna aktierna avyttras. om de avyttrade aktierna 
har förvärvats genom ett tidigare andelsbyte och uppskov då 
medgavs, behöver ett sådant tidigare uppskovsbelopp hän
förligt till de avyttrade aktierna inte tas upp till beskattning. 
sådant uppskovsbelopp kan överföras till de mottagna aktierna 
och tas upp till beskattning senast när de mottagna aktierna 
avyttras. en eventuell kontantdel kommer dock att beskattas 
omedelbart.

nedan redovisas kortfattat vissa skattekonsekvenser som kan aktualiseras för investerare  
i  corem, som är obegränsat skattskyldiga i sverige, såvida inte annat anges. samman fattningen 
är baserad på nu gällande regler och är endast avsedd som generell information.
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Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i sverige och 
som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. skattesatsen är 30 procent men den är 
i allmänhet reducerad genom skatteavtal som sverige ingått 
med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.  
i sverige verkställer normalt euroclear sweden ab eller,  
beträffande förvaltarregistrerade aktier, förvaltaren avdrag  
för kupongskatt. aktieägare som är begränsat skattskyldiga  
i sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe 
i sverige beskattas normalt inte i sverige för kapitalvinster på 
aktier. aktieägaren kan dock bli föremål för beskattning i sin 
hemviststat. enligt en särskild regel kan dock fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i sverige bli föremål för svensk 
beskattning vid avyttring av aktier i corem, om de vid något 
tillfälle under avyttringsåret eller de tio kalenderår som före
gått det år då avyttringen sker varit bosatta eller stadigvarande 
vistats i sverige. tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad av avtal för undvikande av dubbelbeskattning  
mellan sverige och andra länder.

Elektra 23, Elektravägen 25, Stockholm
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Övrig information

Rådgivare
i samband med upptagandet av nya aktier till handel bistås 
corem av maqs law Firm advokatbyrå ab som juridisk råd
givare och hq bank ab som emissionsinstitut.

emissionen administreras av hq bank ab, som i egenskap 
av kontoförande institut har erhållit särskilt tillstånd att  
hantera och registrera emissioner i euroclear sweden abs 
system. 

Frågor i samband med transaktionen rörande bakgrund 
och motiv, corems verksamhet och marknadens utveckling 
ställs till bolaget.

Adresser
avanza bank holding ab
box 1399
111 93 stockholm

corem property group ab (publ)
bredgränd 4
111 30 stockholm

euroclear sweden ab
regeringsgatan 65
103 97 stockholm

Finansinspektionen
brunnsgatan 3
103 97 stockholm

hq bank ab
norrlandsgatan 15
103 71 stockholm

maqs law firm  
advokatbyrå ab
norrmalmstorg 1
103 86 stockholm

nasdaq omx stockholm
tullvaktsvägen 15
115 56 stockholm
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Dagskiftet 2, Elektravägen 20, 22, Stockholm
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