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ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) 
 
Vid årsstämma den 28 maj 2009 för Corem Property Group AB beslutades följande.   
 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med en krona per aktie. 
Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag. 
 
Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2008 av stämman. 
 
Stämman beslutade att välja om styrelseledamöterna Fred Andersson, Jan Sundling, Erik 
Selin, Rutger Arnhult och Patrik Essehorn. Vidare beslutade stämman att styrelsens arvoden 
skall uppgå till 240 000 kronor för styrelseordföranden och 120 000 kronor vardera för övriga 
ledamöter. Ledamot som samtidigt är verkställande direktör skall inte erhålla något 
styrelsearvode. 
 
Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare. 
 
Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under 
tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller 
konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen får 
motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent.  
 
Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att återköpa och överlåta egna 
aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 
10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske på reglerad marknadsplats och till ett pris 
som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av samtliga 
aktier som bolaget innehar vid tiden för styrelsens beslut. Överlåtelse får ske på reglerad 
marknadsplats eller på annat sätt. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom 
kvittning eller apport eller eljest med villkor. 
 
Stämman beslutade vidare att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. 
Ändringen avser sätt och tid för kallelse till bolagsstämma och är villkorad av att föreslagna 
ändringar i aktiebolagslagen träder ikraft. 
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Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande 
årsstämma besluta om kontant nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt. Aktiekapitalet får ökas med sammanlagt högst 30 procent genom beslut med 
stöd av bemyndigandet. 
 
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till riktlinjer och sammansättning. 
Till ledamot och ordförande i valberedningen utsågs Thomas Lifvendahl. 
 
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av de på 
stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt. 
 
Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) kan vara skyldig att 
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella 
instrument.  
 

 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
VD Rutger Arnhult, telefon 08-503 853 33 
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