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NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM  

I samband med införandet av stamaktie av serie B infördes ett omvandlingsförbehåll i bolagsordningen 

avseende frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B. 

Under februari och augusti månad varje år, med början i februari 2018, har ägare till stamaktier av serie A 

rätt att hos styrelsen begära att aktien omvandlas till stamaktie av serie B. Under februari 2018 har begäran 

om omvandling gjorts för 483 069 stamaktier av serie A. Dessa har under mars omvandlats till stamaktier 

av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats. 

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880, fördelat på 33 675 011 

stamaktier av serie A, 342 063 869 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier. 

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie 

berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 68 241 397,9. 

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A och 8 555 550 återköpta 

stamaktier av serie B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 
lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 08.00 CET. 

mailto:eva.landen@corem.se
http://www.corem.se/

