
STYRELSENS FÖRSLAG OM FONDEMISSION OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN 

SAMT BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), 556463-9440, föreslår att den extra bolagsstämman 

den 23 februari 2009 beslutar att aktiekapitalet skall ökas genom fondemission enligt nedan. 

(a) Bolaget antar ny bolagsordning enligt bilaga 1, varvid aktierna hädanefter skall kunna ges 

ut i två serier, stamaktier och preferensaktier. Hittills utgivna aktier skall vara stamaktier. 

(b) Bolagets aktiekapital skall ökas med 23 324 190 kronor genom emission av 3 109 892 

nya preferensaktier, varvid skall gälla att tio gamla aktier skall berättiga till en ny 

preferensaktie. 

(c) Överskjutande fondaktierätter skall säljas genom bolagets försorg varvid styrelsen 

bemyndigas att träffa avtal med part som förvärvar fondaktierätterna för marknadspris, 

varefter likviden redovisas till aktieägarna. 

(d) Det belopp varmed aktiekapitalet ökas skall tillföras från fritt eget kapital (överkursfonden). 

(e) Avstämningsdag infaller fem bankdagar efter den dag då Bolagsverket registrerat 

fondemissionen. 

(f) De nya aktierna skall direkt berättiga till utdelning enligt bolagsordningens bestämmelser. 

Beträffande förslaget till ny bolagsordning kan noteras att årsstämman den 28 maj 2009 beslutade 

att ändra bestämmelserna om kallelse till bolagsstämma med anledning av föreslagna lagändringar. 

Ändringen var villkorad av att de nya reglerna införts i aktiebolagslagen. Eftersom så inte skett 

ännu, har den på årsstämman antagna bolagsordningen inte anmälts för registrering. För att kunna 

registrera en ny bolagsordning med flera aktieslag måste därför kallelsereglerna ändras tillbaka till 

den gamla lydelsen. Styrelsen föreslår dock att stämman beslutar om att anta ytterligare en lydelse 

av bolagsordningen, bilaga 2, med kallelseregler som är anpassade till de föreslagna 

lagändringarna. Denna lydelse kan bolaget sedan anmäla för registrering då lagändringarna införts. 

Utöver ändringarna beträffande aktieslag och kallelse, föreslår styrelsen att stämman beslutar att ta 

bort punkt 10 i den nuvarande bolagsordningen, vilken innehåller en numera överflödig 

bestämmelse om oinskränkt rösträtt. 

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 

nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier med eller 

utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av 

bemyndigandet skall motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent. Aktierna skall 

kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § 

aktiebolagslagen. 

Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor och ske för förvärv 

av fastigheter eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller för att kapitalisera bolaget 

inför sådana förvärv. 

Stockholm i januari 2010 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 


