
   
  

 
Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i 
Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en 
långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Midcap. 

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller återges, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika och utgör inte, 

och är inte en del av något erbjudande om att förvärva, teckna, sälja eller utbyta, och inte heller en begäran om ett erbjudande om att köpa, teckna, sälja eller utbyta några 

värdepapper till någon person i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika, eller en begäran om att någon ska rösta på ett visst sätt eller ge sitt 

godkännande i någon sådan jurisdiktion, och inte heller får någon försäljning, utgivande eller överlåtelse av de värdepapper som avses i detta pressmeddelande ske i någon 

jurisdiktion i strid med tillämplig lagstiftning.  

 

PRESSMEDDELANDE 2015-10-16  

 

UPPDATERING AV TIDIGARE OFFENTLIGGJORD INFORMATION 
I SAMBAND MED OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL 
AKTIEÄGARNA I TRIBONA AB (PUBL) 
 

Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 18 september 
2015 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona AB (publ) (”Tribona”) (”Erbjudandet”). 

Det angavs då att erbjudandehandling förväntades offentliggöras kring den 16 oktober 2015 och att 
acceptperioden för Erbjudandet beräknades inledas kring den 19 oktober 2015 och avslutas kring den 16 
november 2015. Av de skäl som anges nedan kommer nämnda tidpunkter inte att gälla. 

Extra bolagsstämman i Corem tidigare idag skulle ha fattat beslut om avyttring av aktier i Klövern AB 
(publ) (”Klövern”) såsom del av finansiering av det kontanta vederlaget i Erbjudandet, nyemission av 
preferensaktier såsom del av vederlaget i Erbjudandet, samt bemyndigande att inom ramen för gällande 
bolagsordning emittera aktier. Därutöver skulle den extra stämman även ha beslutat om vinstutdelning på 
preferensaktier emitterade vid stämman eller genom bemyndigandet. 

Mot bakgrund av att Klövern, som tidigare ställt sig positivt till Erbjudandet, meddelat att de för preliminära 
diskussioner om avyttring av sitt innehav i Tribona till oberoende tredje part vilket innebär att Klöverns 
inställning till Erbjudandet är osäker, fattade extra bolagsstämman i Corem idag beslut om att ajournera 
dagens stämma och om fortsatt stämma att hållas inom fyra till åtta veckor från dagens stämma. Styrelsen 
bemyndigades att inom den beslutade tidsramen fastställa dag för fortsatt bolagsstämma samt utfärda 
kallelse med därtill hörande handlingar. Om styrelsen i Corem dessförinnan har återkallat Erbjudandet, 
kommer kallelse inte utfärdas och fortsatt bolagsstämma inte heller hållas. 

Eftersom varken beslut om avyttring av aktier i Klövern eller emission av preferensaktier fattades vid 
stämman kommer erbjudandehandling inte att offentliggöras kring den 16 oktober 2015. Acceptperioden 
kommer inte heller att inledas kring den 19 oktober 2015 eller avslutas kring den 16 november 2015. När 
Corem har ytterligare information kommer beslut att fattas om tidpunkt för erbjudandehandlingens 
offentliggörande och acceptfristens inledande om Erbjudandet inte istället återkallas. 

 

Stockholm 16 oktober 2015 
Corem Property Group AB (publ) 
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA 
Eva Landén, Verkställande direktör  
Telefon: 08 503 853 33 
E-post: eva.landen@corem.se 
 
Corem Property Group AB (publ) 
Box 56085, SE-102 17 Stockholm 
Besök: Riddargatan 13 C 
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm 
www.corem.se 

Informationen är sådan som Corem ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med 
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2015 kl. 14.00.  
 

COREM I KORTHET 
Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och 
handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i 
kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och 
preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. 

TRIBONA I KORTHET 
Tribona AB (publ) är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med renodlad inriktning på lager- och logistikfastigheter. 
Fastighetsbeståndet består av moderna och strategiskt belägna logistikfastigheter, 35 i Sverige och en i Danmark med en 
uthyrningsbar yta på cirka 704 000 kvadratmeter. För mer information, besök www.tribona.se 

 

Viktig information 
Detta meddelande kan innehålla framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information innefattar till sin natur risker och 
osäkerheter då den relaterar till händelser och är avhängig omständigheter som kan inträffa, eller inte inträffa, i framtiden. Corem 
uppmärksammar läsaren på att framtidsinriktade uttalanden inte ska uppfattas som garantier avseende framtida utveckling, och att 
koncernens faktiska resultat, finansiella ställning och likviditet samt utvecklingen i den bransch inom vilken koncernen är verksam kan 
skilja sig väsentligt från de mål och förväntningar som framgår av de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i denna pressrelease. 
Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast per dagen för detta meddelandes offentliggörande. Corem gör ingen utfästelse om 
att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden, varken till följd av ny information, framtida 
händelser eller dylikt, och frånsäger sig uttryckligen eventuella skyldigheter och åtaganden att offentliggöra några uppdateringar eller 
revideringar av de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i denna pressrelease med anledning av någon förändring i Corems 
förväntningar i anslutning därtill eller förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade. 
 
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet 
kräver att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som 
krävs enligt svenska lagar och regler.  

 

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på 
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana 
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Corem kommer inte att tillåta eller godkänna 
någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har 
överträtts kan komma att lämnas utan avseende. 

  

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat 
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers 
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till 
telefax, e-post, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte 
överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande 

http://www.corem.se/
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eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller 
inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är 
bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är 
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som 
lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer 
inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att få intyga att de inte är från, befinner sig 
i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-
diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande 
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Corem kommer inte att tillhandahålla något vederlag 
från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.  

 

 


