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PRESSMEDDELANDE 2015-10-22 

COREM ÅTERKALLAR BUD PÅ TRIBONA OCH BESLUTAR ATT 
INTE GENOMFÖRA FÖRSÄLJNING AV AKTIER I KLÖVERN SAMT 
ATT INTE KALLA TILL FORTSATT BOLAGSSTÄMMA 

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

Corem har den 20 oktober 2015 genom offentliggjord information informerats om att aktieägare 
representerande cirka 62 procent av aktierna i Tribona antingen avyttrat eller förbundit sig att avyttra sitt 
innehav i Tribona till tredje man. Corem återkallar därför Erbjudandet eftersom det står klart att Corem inte 
kommer att erhålla tillräckligt hög acceptgrad. 

Corem har den 18 september 2015 offentliggjort att Corem ingått avtal med M2 Asset Management AB om 
försäljning av bolagets hela innehav om 16 100 000 stamaktier av serie A samt 21 616 162 stamaktier av 
serie B i Klövern AB (publ) som en del av finansieringen av Erbjudandet. Med anledning av att Corem 
återkallat Erbjudandet föreligger inte längre den grundläggande förutsättningen för transaktionen. 
Parterna har därför kommit överens om att inte genomföra transaktionen. 

Corems styrelse avser inte att kalla till fortsatt extra bolagsstämma. 

Stockholm 22 oktober 2015 
Corem Property Group AB (publ) 

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 22 oktober 2015 kl. 18.10.  

http://www.corem.se/
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