
 

___________________________________________________________________________ 
Corem Property Group har ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om cirka 4,4 mdkr som huvudsakligen 
består av industri-, lager-, logistik- och handelsfastigheter. Corems övergripande mål är att bli det ledande 
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil 
avkastning. 

 

 
 
PRESSMEDDELANDE 
2010-02-09 
 
COREM PROPERTY GROUP AB (publ) OFFENTLIGÖR VILLKOR FÖR 
UTGIVANDE AV PREFERENSAKTIER 

 
Fondemissionen 
Fondemissionen omfattar totalt 3 109 892 preferensaktier, vilket medför att Corems aktiekapital ökas med 23 324 190 
kronor. Liksom stamaktierna är preferensaktierna denominerade i svenska kronor.  
 

Teckningsrätt 
Fondemissionen innebär rätt till en (1) preferensaktie per innehav av tio (10) stamaktier per avstämningsdagen. 
 

Avstämningsdag 
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för att erhålla preferensaktier i fondemissionen infaller fem 
bankdagar efter den dag då Bolagsverket registrerat fondemissionen. Aktier i Bolaget handlas exklusive rätt till deltagande i 
fondemissionen från och med två dagar före avstämningsdagen på Euroclear. Sista dag för handel i Coremaktien med rätt till 
deltagande i fondemissionen är således tredje dagen före avstämningsdagen, dvs. den 2 mars 2010. 
 

Courtagefritt erbjudande 
Corem kommer att ge aktieägarna en möjlighet att courtagefritt köpa eller sälja såväl stam som preferensaktier. Snarast 
möjligt efter att preferensaktierna har bokats in på respektive aktieägares värdepapperskonto/depå kommer anmälningssedlar 
och detaljinformation att skickas ut. Stamaktieägarna kommer att ges möjlighet att köpa eller sälja 199 aktier och 
preferensaktieägarna kommer att ges möjlighet att köpa eller sälja 39 aktier. Samtliga transaktioner sker över 
Stockholmsbörsen genom Swedbank. Priset som erhålls respektive betalas kommer att vara den genomsnittliga aktiekurs som 
beräknas på samtliga försäljningar respektive köp som görs genom detta erbjudande.  
 

Erhållande av preferensaktier 
De aktieägare som på avstämningsdagen är införda i aktieboken erhåller utan vidare åtgärd en (1) preferensaktie per tio (10) 
stamaktier. Preferensaktierna kommer att finnas tillgängliga på aktieägarnas VP-konto omkring den 9 mars 2010. Därefter 
kommer Euroclear att sända ut en avi med uppgift om antal preferensaktier registrerade på mottagarens VP-konto. 
Överskjutande fondaktierätter kommer att försäljas genom Corems försorg varefter försäljningslikviden redovisas till berörda 
aktieägare.  
 

Rätt till utdelning  
Preferensaktierna ger rätt till utdelning från och med första kvartalet 2010. Utdelningen är 20 kronor per preferensaktie och 
år. Utdelning sker kvartalsvis om 5 kronor per preferensaktie den sista vardagen i kvartalet.  
 
Fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar inför extra bolagsstämma den 23 februari 2010 finns 
tillgängligt på Corems hemsida www.corem.se 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
VD Rutger Arnhult, telefon 08-503 853 50 
 
Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2010 kl 16.30.  
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