
Protokoll fort vid arsstamrna i Corem Property 
Group AB (publ), org.nr 556463-9440, den 
28 april 2020, kl. 10.00 pa Kista Gate, Kista. 

1 STAMMANS OPPNANDE 

Starnrnan oppnades av styrelsens ordtorande Patrik Essehorn. 

2 VAL AV ORDFORANDE VID STAMMAN 

Patrik Essehorn utsaqs till ordforande vid arsstarnrnan. Noterades att bitradande juristen 
Anna Magnusson tjanstgjorde som protokollforare. 

3 UPPRATTANDE OCH GODKANNANDE AV ROSTLANGD 

Upprattades och qodkandes rostlanqd enligt Bilaga A. 

4 GODKANNANDE AV DAGORDNING 

Starnrnan qodkande dagordningen enligt Bilaga B. 

5 VAL AV JUSTERINGSMAN 

Starnrnan utsaq Ida Herdenberg, ombud for ett antal utlandska aktieaqare, och Maria 
Norrman, om bud for Gardarike AB och Gardarike Invest AB, att jarnte ordforanden justera 
dagens protokoll. 

6 PROVNING AV OM STAMMAN BLIVIT BEHORIGEN SAMMANKALLAD 

Noterades att kallelsen till arsstarnrnan offentliggjorts genom pressmeddelande den 30 
mars 2020 och darefter funnits tillganglig pa bolagets webbplats, samt att kallelsen till 
arsstarnrnan publicerats i Post- och lnrikes Tidningar och att information om att kallelse 
skett annonserats i Svenska Dagbladet den 31 mars 2020. Starnrnan forklarade sig 
behorigen sammankallad. 

7 FRAMLAGGANDE AV ARSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERATTELSEN SAMT 
KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERATTELSEN 

Framlades arsredovisninq och revisionsberattelse for rakenskapsaret 2019, innehallande Jjy 
koncernredovisning och koncernrevisionsberattelse. UJJ'- /1(// ,. 
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Noterades att redovisningshandlingarna, inklusive bolagsstyrningsrapport, funnits 
tillgangliga for aktieaqarna pa bolagets kontor och pa bolagets webbplats. Handlingarna 
har skickats till aktieaqare som begart det och har funnits tillgangliga vid inregistreringen 
till arsstarnrnan. 

Bolagets CFO, Anna-Karin Hag, redogjorde for bolagets verksamhet under 2019 och for 
vasentliga handelser efter bokslutsdagen. 

Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag genom huvudansvarige revisor Katrine 
Soderberg redogjorde for revisionsarbetet i bolaget och foredrog revisionsberattelsen och 
koncernrevisionsberattelsen, samt revisorns yttrande over tillampninqen av riktlinjerna for 
ersattning till ledande befattningshavare. 

8 BESLUT OM FASTSTALLANDE AV RESULTATRAKNING OCH BALANSRAKNING 
SAMT KONCERNRESUL TATRAKNING OCH KONCERNBALANSRAKNING 

Arsstarnrnan beslutade att faststalla i arsredovisninqen intagen resultatrakninq och 
balansrakninq samt koncernresultatrakninq och koncernbalansrakninq for rakenskapsaret 
2019. 

9 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRAFFANDE BOLAGETS VINST ENLIGT 
FASTSTALLD BALANSRAKNING 

Ordforanden anrnalde att till arsstarnrnans forfoqande staende vinstmedel uppqar till 
1 995 588 439 kronor. 

Arsstarnrnan beslutade att de fria vinstmedel som star till arsstarnrnans forfogande ska 
disponeras i enlighet med styrelsens fbrslag och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § 
aktiebolagslagen: 

Utdelning 0,60 kronor per stamaktie 

Utdelning 20,00 kronor per preferensaktie 

Balanserade vinstmedel 

Summa 

205 916 703,00 kronor 

72 000 000,00 kronor 

1 717 671 736,00 kronor 

1 995 588 439,00 kronor 

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fordelas pa fyra 
utbetalningar om vardera 5,00 kronor. 

Noterades att beloppen ar beraknade pa totalt antal utestaende aktier per dagen for 
arsstarnrnan och att for bolagets innehav av egna aktier, vars exakta antal faststalls pa 
avstamningsdagen for kontantutdelning, utqar ingen utdelning. Bolaget har idag 2 913 825 
aterkopta stamaktier av serie A samt 29 630 550 aterkopta stamaktier av serie B. 

Noterades att styrelsens forslag till vinstdisposition och avstamningsdagar samt 
motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen funnits tillgangliga for aktieaqarna 
hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem som sarskilt 
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beqart det och har funnits tillgangliga for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till 
arsstarnrnan. 

Starnman beslutade att avstamningsdag for utdelning for stamaktier ska vara torsdagen 
den 30 april 2020, med beraknad utbetalningsdag onsdagen den 6 maj 2020. 

Avstamningsdagar for preferensaktie ska vara; 

(i) tisdagen den 30 juni 2020 med beraknad utbetalningsdag fredagen den 3 juli 
2020, 

(ii) onsdagen den 30 september 2020 med beraknad utbetalningsdag rnandaqen den 
5 oktober 2020, 

(iii) onsdagen den 30 december 2020 med beraknad utbetalningsdag torsdagen den 
7 januari 2021, och 

(iv) onsdagen den 31 mars 2021 med beraknad utbetalningsdag onsdagen den 7 april 
2021. 

Starnman beslutade att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med 
stod av starnrnans bemyndigande i punkten 18 ska ge ratt till utdelning fran och med den 
dag de blivit inforda i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken, innebarande en 
forsta utdelning om 5,00 kronor per preferensaktie med narrnast foljande avstamningsdag, 
maximalt 7 200 000 kronor. 

10 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FOR STYRELSENS LEDAMOTER OCH 
VERKSTALLANDE DIREKTOREN 

Starnrnan beslutade att bevilja styrelseledamoterna och verkstallande direktoren 
ansvarsfrihet for 2019 ars forvaltning, i enlighet med revisorns tillstyrkan. 

Noterades att styrelseledamoterna och verkstallande direktoren inte deltagit i beslutet om 
den egna ansvarsfriheten. 

11 FASTSTALLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMOTER SAMT ANTAL 
REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslag om antal styrelseledamoter samt 
revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag. 

Noterades att valberedningens fullstandiga forslag till arsstarnrnan funnits tillgangliga for 
aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem 
som sarskilt beqart det och har funnits tillqanqliqa for samtliga aktieaqare vid 
inregistreringen till arsstarnrnan. 

Arsstarnrnan beslutade att for tiden intill slutet av nasta arsstarnrna ska styrelsen 
oforandrat besta av sex ledarnoter. Bolaget ska oforandrat ha en revisor. 

12 FASTSTALLANDE AV ARVODEN AT STYRELSE OCH REVISORER 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslag om arvoden at styrelse och revisorer. 



Noterades att valberedningens fullstandiqa forslag till arsstarnrnan funnits tillgangliga for 
aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingarna har skickats till dem 
som sarskilt beqart det och har funnits tillgangliga for samtliga aktieaqare vid 
inregistreringen till arsstarnrnan. 

Arsstamrnan beslutade att styrelsens arvode ska uppqa till totalt 1 220 000 kronor, varav 
320 000 kronor till styrelseordforanden och 180 000 kronor vardera till ovriqa ledarnoter. 
For ledamot som utter utskottsarbete utqar ingen ytterligare ersattninq. 

Arsstarnrnan beslutade att arvode till revisorn ska utga enligt qodkand rakninq. 

13 VAL AV STYRELSE OCH REVISORER 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslaq om val av styrelseledarnoter, 
styrelseordforande och revisorer. 

Noterades att valberedningens fullstandiga forslag till arsstarnrnan, valberedningens 
motiverade yttrande betraffande foreslaqen styrelse samt information om ledarnoter och 
revisorer funnits tillgangliga for aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. 
Handlingarna har skickats till dem som sarskilt beqart det och har funnits tillgangliga for 
samtliga aktieaqare vid inregistreringen till arsstarnman. 

Det noterades att Carina Axelsson och Jan Sundling har avbojt omval. Arsstarnrnan 
beslutade att for tiden intill slutet av nasta arsstarnrna valja om styrelseledamoterna 
Rutger Arnhult, Patrik Essehorn, Christina Tillman och Fredrik Rapp samt beslutade om 
nyval av Katarina Klingspor och Magnus Uggla. 

Patrik Essehorn valdes till styrelsens ordforande. 

Arsstarnrnan beslutade att for tiden intill slutet av nasta arsstarnma valia om det 
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Det 
antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att Katrine Soderberg fortsatt ska 
vara huvudansvarig revisor. 

14 BESLUT OM RIKTLINJER FOR ERSATTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till riktlinjer for ersattninq till 
ledande befattningshavare. 

Det konstaterades att styrelsens forslag till riktlinjer for ersattning till ledande 
befattningshavare har funnits tillgangligt for aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets 
webbplats. Handlingen har skickats till dem som sarskilt beqart det och har funnits 
tillganglig for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till arsstarnman. 

Starnrnan beslutade om riktlinjer for ersattning till ledande befattningshavare i enlighet 
med styrelsens forslag, Bilaga C, att qalla som lanqst for tiden intill slutet av arsstarnrnan 
2024. 



15 BESLUT AVSEENDE VALBEREDNINGENS SAMMANSATTNING 

Ordforanden redogjorde for valberedningens forslag till beslut om valberedningens 
sammansattning tillika instruktion for valberedningen. 

Noterades att valberedningens fullstandiga forslag till arsstamrnan funnits tillgangligt for 
aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingen har skickats till dem som 
sarskilt beqart det och har funnits tillganglig for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till 
arsstamrnan. 

stamrnan beslutade om principer for utseende av valberedning tillika instruktion for 
valberedningen i enlighet med valberedningens forslag, Bilaga D. 

16 BESLUT OM ANDRING AV BOLAGSORDNINGEN 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till beslut om andring av 
bolagets bolagsordning. 

Noterades att styrelsens fullstandiga forslag till arsstamman funnits tillgangligt for 
aktieaqarna hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingen har skickats till dem som 
sarskilt beqart det och har funnits tillganglig for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till 
starnman. 

Beslutades - med erforderlig rostrnajoritet om minst tva tredjedelar av saval de avgivna 
rosterna som de aktier som var foretradda vid arsstarnrnan - att andra bolagets 
bolagsordning i enlighet med styrelsens forslaq, Bilaga E. 

I enlighet med beslutet far bolagets bolagsordning den lydelse som foljer av Bilaga F. 

17 BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA 
AKTIER OCH FONDEMISSION 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till att, mot bakgrund av 
radande ornvarldsfaktorer, inte rosta om tidigare larnnat forslag till beslut om minskning av 
aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och fondemission. 

Arsstamrnan beslutade, i enlighet med styrelsens forslag, att inte rosta om tidigare larnnat 
forslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och 
fondemission. 

18 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION 
AV AKTIER 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till bemyndigande for 
styrelsen att besluta om nyemission samt syftet med forslaget. 

Det antecknades att styrelsens forslag hade funnits tillgangligt for aktieaqarna infor 
arsstarnrnan hos bolaget och pa bolagets webbplats. Handlingen har skickats till dem som 
sarskilt beqart det och har funnits tillganglig for samtliga aktieaqare vid inregistreringen till 
arsstarnrnan. 
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Arsstamrnan beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen for gallande 
bolagsordning, med eller utan avvikelse fran aktieaqarnas foretradesratt, vid ett eller flera 
tillfallen under tiden intill nasta arsstarnrna, besluta om okning av bolagets aktiekapital 
genom nyemission av stamaktier av serie A och/eller stamaktier av serie B och/eller 
preferensaktier i enlighet med styrelsens forslag, Bilaga G. Det antecknades att beslutet 
bitraddes av aktieaqare representerade minst tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna 
som de aktier som var foretradda vid arsstarnrnan. 

19 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT FORVARVA OCH OVERLATA 
BOLAGETS EGNA AKTIER 

Ordforanden framlade och redogjorde for styrelsens forslag till bemyndigande for 
styrelsen att torvarva och overlata bolagets egna aktier samt syftet med forslaget. 

Det antecknades att styrelsens forslag och motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § 
aktiebolagslagen har funnits tillgangliga for aktieaqarna infor arsstamrnan och skickats till 
dem som sarskilt beqart det. Handlingarna har aven lagts tram pa arsstarnrnan. 

Beslutades att, under tiden intill nasta arsstarnrna, bemyndiga styrelsen att torvarva och 
overlata bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens forslaq, Bilaga H. Det 
antecknades att beslutet bitraddes av aktieaqare representerade minst tva tredjedelar av 
saval de avgivna rosterna som de aktier som var foretradda vid arsstarnman. 

20 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT VIDTA SMARRE 
JUSTERINGAR AV BESLUTEN 

Arsstarnrnan beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkstallande direktoren eller den 
styrelsen i ovriqt forordnar att vidta sadana srnarre justeringar eller fortydliganden av de 
pa arsstarnman fattade besluten i den utstrackninq detta ar erforderligt for registrering av 
besluten. 

21 STAMMANS AVSLUTANDE 

Ordforanden konstaterade att samtliga beslut fattats med erforderlig rostrnajoritet. 

Ordforande tackade aktieaqarna for deltagandet vid arsstamrnan. Ordforanden tackade 
darefter foretagsledningen och bolagets anstallda for ett utrnarkt arbete under 
verksarnhetsaret 2019. 

Ordforanden forklarade darefter arsstarnman avslutad. 

I 
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DAGORDNING 

1. Starnrnans oppnande. 

2. Val av ordforande vid starnrnan. 

3. Upprattande och qookannande av rostlanqd. 

4. Godkannande av dagordningen. 

5. Val av en eller tva justerare. 

6. Provning av om stamrnan blivit behoriqen sammankallad. 

7. Framlaggande av arsredovisninq och revisionsberattelse samt koncernredovisning och 
koncernrevisionsberattelse. 

8. Beslut om faststallande av resultatrakninq och balansrakninq samt koncemresultatrakninq och 
koncern balansrakninq. 

9. Beslut om dispositioner betraffande bolagets vinst enligt den faststalloa balansrakninqen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledarnoterna och verkstallande direktoren. 

11. Faststallande av antalet styrelseledamoter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

12. Faststallande av arvoden till styrelsen och revisor eller revisorer. 

13. Val av styrelse samt revisor eller revisorer. 

14. Beslut om riktlinjer for ersattninq till ledande befattningshavare. 

15. Beslut avseende valberedningens sammansattning. 

16. Beslut om andrinq av bolagsordningen. 

17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och fondemission. 

18. Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission av aktier. 

19. Beslut om bemyndigande for styrelsen att torvarva och overlata bolagets egna aktier. 

20. Beslut om bemyndigande for styrelsen att vidta srnarre justeringar av besluten. 

21. Stamrnans avslutande. 
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PUNKT 14 - STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FOR 
ERSATTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, foreslar att arsstamrnan den 
28 april 2020 beslutar om foljande riktlinjer for Ion och annan ersattninq for bolagets ledande 
befattningshavare, att gal la som lanqst for tiden inti II slutet av arsstarnrnan 2024. 

Riktlinjerna omfattar den verkstallande direktoren, fastighetschefen, CFO, affars- och 
projektutvecklingschefen samt marknads- och uthyrningschefen. Riktlinjerna ska tillarnpas pa 
ersattningar som avtalas, och forandrinqar som gars i redan avtalade ersattninqar, efter det att 
riktlinjerna antagits av arsstarnrnan 2020. 

Riktlinjernas framjande av Corems affarsstrateql, langsiktiga intressen och hallbarhet 

En overgripande rnalsattninq med verksamheten i Corem ar att skapa god utveckling av 
aktieaqarvarde over tid, vilket ska uppnas genom att implementera Corems affarsstrateqi. En 
frarnqanqsrik implementering av bolagets affarsstrateqi och tillvaratagandet av bolagets lanqsiktiqa 
intressen, inklusive dess hallbarhet, forutsatter att bolaget kan rekrytera och behalla kvalificerade 
medarbetare. Corem ska darter ha de ersattninqsnivaer och anstallningsvillkor som kravs for att 
rekrytera och behalla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att na 
uppstallda rnal, implementera affarsstrateqin och tillvarata bolagets lanqsiktiqa intressen, inklusive 
dess hallbarhetsarbete. Marknadsmassighet och konkurrenskraft ska galla som overgripande 
principer for ersattningen till ledande befattningshavare, vilket dessa riktlinjer mojliggor. 

For mer information om Corems affarsstrateqi, vanligen se Corems hemsida www.corem.se. 

Ersattningsformerna 

Corem ska erbjuda marknadsmassig och konkurrenskraftig ersattning som star i relation till ansvar 
och befogenheter. Ersattningen ska vidare baseras pa faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, 
medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersattningen ska besta av fast Ion, eventuell 
rorlig ersattning, pensionsformaner och ovriqa forrnaner. Bolagsstamman kan darutover - och 
oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersattningar. 

Fast Ion 

For ett fullgott arbete ska ersattninq utga i form av fast Ion. Den fasta lonen ska grundas pa 
marknadsmassiga forutsattninqar och faststallas med hansyn tagen till kompetens, ansvarsornrade 
och prestation. Ledande befattningshavare erhaller inte arvode for styrelseuppdrag i bolaget eller 
dess dotterbolag. 

Rorlig ersattning 

Utover fast Ion ska rorliqa ersattningar som belonar tydligt rnalrelaterade prestationer i enkla och 
transparanta konstruktioner kunna erbjudas. De rorliqa ersattningarna ska vara kopplade till 
forutbestarnda matbara kriterier som ska vara utformade sa att de frarnjar bolagets affarsstrateqi 
och langsiktiga intressen, inklusive hallbarhet, Kriterierna ska faststallas arliqen av 
ersattningsutskottet respektive styrelsen. Rorliq ersattning ska vara baserad pa utfall i forhallande 
till uppsatta rnal, saval i forhallande till bolagets resultat som i forhallande till individuella 
prestationer. Genom att rnalen kopplar de ledande befattningshavarnas ersattninq till bolagets 
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resultat och hallbarhet frarnjar de genomforandet av bolagets affarsstrateqi, langsiktiga intressen 
och konkurrenskraft. Uppfyllelse av kriterier for utbetalning av rorlig ersattninq ska kunna rnatas 
under en period om ett ar. 

Nar rnatperioden for uppfyllelse av kriterier for utbetalning av rorlig ersattninq avslutats ska 
oedemas och faststallas i vilken utstrackninq kriterierna har uppfyllts. Savitt avser finansiella rnal 
ska bedornninqen baseras pa den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Vid 
den arliga utvarderingen kan ersattningsutskottet, eller i forekommande fall styrelsen, justera malen 
och/eller ersattningen for saval positiva som negativa extraordinara handelser, omorganisationer 
och strukturforandrinqar. For den verkstallande direktoren och ytterligare en av de ledande 
befattningshavarna kan rorlig ersattning uppqa till ett belopp motsvarande hoqst sex (6) ordinarie 
rnanadsloner. For ovriga ledande befattningshavare kan rorlig ersattning uppqa till ett belopp 
motsvarande hogst tre (3) ordinarie rnanadsloner. Rorlig ersattninq utbetalas i form av kontant ej 
pensionsgrundande Ion. 

Ytterligare rorlig ersattning kan utga vid extraordinara omstandigheter, forutsatt att sadana 
extraordinara arrangemang ar tidsbegransade och endast gars pa individniva antingen i syfte att 
rekrytera eller behalla befattningshavare, eller som ersattning for extraordlnara arbetsinsatser 
utover personens ordinarie arbetsuppgifter. Sadan ersattninq far inte overstiga ett belopp 
motsvarande tre (3) ordinarie rnanadsloner samt ej utges mer an en gang per ar per individ. Beslut 
om sadan ersattninq ska fattas av styrelsen efter beredning av ersattningsutskottet. Styrelsen har 
vidare ratt att aterkrava rorlig ersattning som utbetalats pa grundval av uppgifter som senare visat 
sig felaktiga och larnnade i vilseledande syfte. 

Pensionsformaner 

Ledande befattningshavare ska erhalla pensionsforrnaner i form av alderspension och 
premiebefrielse, som ska vara premiebestamda, samt sjukforsakrinq, som ska vara 
formansbestarnd. Rorliq ersattning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat foljer av 
tvingande kollektivavtalsbestammelser som ar tillarnpliqa pa den ledande befattningshavaren vid 
utbetalninqstillfallet. Ledande befattningshavares pensionsforrnaner far inte overstiga 30 procent av 
den fasta arliga lonen, inklusive semesterersattning. Pensionsaldern ar 65 ar respektive 67 ar. 

Ovriga formaner 

Ovriga formaner for ledande befattningshavare, far bl.a. innefatta sjukvardsforsakrinq och bilforrnan. 
Premier och andra kostnader i anledning av sadana forrnaner far sammanlagt inte overstiga tio (10) 
procent av den totala fasta arliga lonen for den ledande befattningshavaren. Corem har aven en 
vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anstallda. Avsattningen till vinstandelsstiftelsen kan 
maximalt uppga till ett prisbasbelopp per ar per anstalld och baseras pa en kombination av bl.a. 
bolagets avkastningskrav och utdelning till aktieagarna. 

Uppsagning och avgangsvederlag 

Uppsagningstiden ska, vid uppsagning fran bolagets sida, inte overstiga femton manader. Vid 
uppsagning fran bolagets sida far fast Ion under uppsagningstiden och avgangsvederlag 
sammantaget inte overstiga ett belopp motsvarande den fasta lonen for tva ar. Vid uppsagning fran 
den ledande befattningshavarens sida ska uppsagningstiden vara hogst nio manader, utan ratt till 
avgangsvederlag. 
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Lon och anstallningsvillkor for ovriga anstallda 

Vid beredningen av styrelsens forstaq till dessa ersattningsriktlinjer har Ion och anstallningsvillkor 
for Corems ovriga anstallda beaktats genom att uppgifter om anstalldas totalersattning, 
ersattningens komponenter samt ersattningens okning och okninqstakt over tid utgjort en del av 
ersattningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvarderingen av skaliqheten av riktlinjerna 
och de begransningar som foljer av dessa. 

Berednings- och beslutsprocess 

Enligt Svensk kod for bolagsstyrning ska styrelsen inratta ett ersattningsutskott som, i forhallande till 
styrelsen, ska ha en beredande funktion i fraga om ersattningsprinciper, ersattningar och andra 
anstallninqsvillkor for ledande befattningshavare. Ersattningsutskottet i Corem bestar av styrelsens 
samtliga ledarnoter. Ersattningsutskottet ska bereda styrelsens beslut om forslaq till riktlinjer for 
ersattning till ledande befattningshavare, ersattningar och andra anstallningsvillkor for denna grupp 
samt utvardera tillarnpninqen av de riktlinjer som arsstarnrnan fattat beslut om. Styrelsen ska 
uppratta forslag till nya riktlinjer atrninstone vart fjarde ar och lagga fram forslaget for beslut vid 
arsstarnrnan. Riktlinjerna ska galla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstamman. For det fall 
det uppkommer behov av vasentliqa andrinqar av riktlinjerna, ska styrelsen uppratta ett forslag till 
nya riktlinjer. 

Ersattningsutskottet ska aven, inom ramen for av arsstarnrnan beslutade riktlinjer, bereda forslag 
rorande ersattninq till verkstallande direktoren och ovriqa ledande befattningshavare. Vidare ska 
ersattningsutskottet folja och utvardera under aret paqaende och avslutade program for rorliga 
ersattninqar till ledande befattningshavare samt qallande ersattningsstrukturer och 
ersattninqsnivaer i Corem. Dessutom ska ersattningsutskottet arliqen uppratta en ersattningsrapport 
over ersattningen till ledande befattningshavare i Corem. Vid ersattningsutskottets och styrelsens 
behandling av och beslut i ersattningsrelaterade fragor ska inte verkstallande direktoren eller andra 
ledande befattningshavare som ingar i koncernledningen narvara, i den utstrackninq de berors av 
fraqorna. 

Frangaende av riktlinjerna 

Styrelsen far besluta att tillfalligt franga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns 
sarskilda skal for det och ett avsteg ar nodvandiqt for att tillgodose Corems lanqsiktiqa intressen, 
inklusive dess hallbarhetsarbete, eller for att sakerstalla bolagets ekonomiska barkraft. Som angivits 
ovan ingar det i ersattningsutskottets uppgifter att bereda styrelsen beslut i ersattninqsfraqor, vilket 
innefattar beslut om avsteg fran riktlinjerna. 

Information om tidigare beslutade ersattningar som inte har forfallit till betalning 

Vid tiden for arsstamman 2020 har bolaget inte nagra ersattningsataganden som ej forfallit till 
betalning utover lopande ataganden till ledande befattningshavare i enlighet med de 
ersattningsprinciper som beslutades vid arsstamman 2019. 

Stockholm i mars 2020 
Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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VALBEREDNINGENS FORSLAG OM VALBEREDNINGENS SAMMANSATTNING 

Valberedningen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, foreslar att arsstarnman den 28 
april 2020 beslutar om foljande oforandrade principer for valberedningens sammansattning tillika 
instruktion for valberedningen. 

Valberedningen ska besta av fyra (4) ledamoter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordforande. 
Arsstamrnan uppdrar at styrelsens ordforande att kontakta de tre (3) till rostetalet storsta aktieaqarna i 
bolaget per den sista dagen for aktiehandel i augusti rnanad aret fore arsstarnrnan. For det fall nagon av 
de tre storsta aktieaqarna inte onskar utse ledamot till valberedningen ska den fjarde storsta aktieaqaren 
tillfraqas och sa vidare till dess att valberedningen bestar av fyra ledamoter. Valberedningen utser inom 
sig en ordforande, som inte far vara ledamot av bolagets styrelse. 

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga overvaqa huruvida en intressekonflikt 
eller andra omstandigheter foreligger, som gor det olarnpliqt att medverka i valberedningen. 

Majoriteten av valberedningens ledarnoter ska vara oberoende i forhallande till bolaget och 
bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledarnoter ska vara oberoende i forhallande till den i 
bolaget rostmassiqt storsta aktieaqaren eller grupp av aktieaqare som samverkar om bolagets 
forvaltning. Verkstallande direktoren eller annan person fran bolagsledningen ska inte vara ledamot av 
valberedningen. Styrelseledamoter kan inga i valberedningen men ska inte utqora en majoritet av dess 
ledamoter. Om mer an en styrelseledamot ingar i valberedningen far hogst en av dem vara beroende i 
forhallande till bolagets storre aktieaqare. 

De utsedda ledarnoterna ska, tillsammans med styrelsens ordforande som sammankallande utqora 
bolagets valberedning. Valberedningens sammansattning ska publiceras pa bolagets hemsida 
www.corem.se, senast sex rnanader fore nastkornmande arsstarnrna. 

Valberedningen ska utfora de uppgifter som foljer av Svensk kod for bolagsstyrning. Valberedningen ska 
lagga tram foljande beslutsunderlag infor arsstarnrnan 2021. 

(i) Forslaq till starnrnoordforande 

(ii) Forslaq till styrelse 

(iii) Forslaq till styrelseordforande 

(iv) Forslaq till arvoden for styrelsens ledarnoter respektive ordforanden 

(v) Forslaq till ersattninq for utskottsarbete 

(vi) Forslaq till revisorer 

(vii) Forslaq till arvode for bolagets revisorer 

(viii) Forslaq till valberedningens sammansattning 
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Om en ledamot larnnar valberedningen innan dess arbete ar slutfort och om valberedningen anser att det 
finns behov av att ersatta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. 
Om agarforhallandena i bolaget vasentligen andras ska, om valberedningen sa beslutar, 
sammansattningen av valberedningens ledamoter andras sa att den avspeglar de andrade 
agarforhallandena. Andring i valberedningens sammansattning ska omedelbart offentliggoras. 

Mandatperioden for valberedningen ska Iopa intill dess att ny valberedning utsetts. 

lngen ersattning ska utga till valberedningens ledamoter. Pa beqaran av valberedningen ska bolaget 
dock tillhandahalla personella resurser for att underlatta valberedningens arbete, sasorn t ex sekreterare. 
Vid behov ska bolaget aven svara for andra skaliga kostnader som ar nodvandiqa for valberedningens 
arbete. 

Stockholm i mars 2020 

Corem Property Group AB {publ) 

Valberedningen 
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PUNKT 16 -STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM .ANDRING AV BOLAGETS 
BOLAGSORDNING 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, har foreslagit att arsstarnrnan 
den 28 april 2020 beslutar om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och 
fondemission. For att mojliggora forslaget foreslar styrelsen att arsstamman beslutar om andring av 
bolagets bolagsordning enligt foljande. 

Punkt 5.3 femte stycket andras enligt foljande: 

Nuvarande lydelse: 

Okning av aktiekapitalet genom fondemission far endast ske genom utgivande av stamaktier, 
varvid, om bade stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, def lnborties forhallandet me/Ian 
de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna 
stamaktier av serie A och serie B ska vara otorenaret. Dervki gal/er aft endast stamaktieagarna har 
raft till de nya aktierna. Finns bade stamaktier av serie A och serie B utgivna tordeles de nya 
stamaktierna me/Ian stamaktieagarna i forhallande till def antal stamaktier av samma aktieslag som 
de torui ager. Fondemission far dock even ske genom utgivande av preferensaktier till agare av 
stamaktier varvid fondaktierna ska tordetes me/Ian stamaktieagarna i torneuenoe till def totala antal 
stamaktier som de torut ager. Def foregaende ska inte innebara nagon inskrankning i mojligheten 
aft genom fondemission, efter erforderlig andring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. 

Foreslagen lydelse: 

Okning av aktiekapitalet genom fondemission, och der nya aktier ska ges ut, far endast ske genom 
utgivande av stamaktier, varvid, om bade stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, def 
inbordes tomettenaet me/Ian de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom 
fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara otorenoret. Darvid 
gal/er aft endast stamaktieagarna har raft till de nya aktierna. Finns bade stamaktier av serie A och 
serie B utgivna tordeies de nya stamaktierna me/Ian stamaktieagarna i forhallande till det antal 
stamaktier av samma aktieslag som de torut ager. Fondemission far dock even ske genom 
utgivande av preferensaktier till agare av stamaktier varvid fondaktierna ska tordetes me/Ian 
stamaktieagarna i forhallande till det totala antal stamaktier som de torut ager. Def toreqeenae ska 
inte innebara neqon inskrenkninq i mojligheten aft besluta om fondemission utan utgivande av nya 
aktier, el/er aft genom fondemission, efter erforderlig andring av bolagsordningen, ge ut aktier av 
nyft slag. 

Styrelsens forslag till ny bolagsordning bifogas som Bilaga A. 

Syfte 

Forslaqet larnnas mot bakgrund av att styrelsen foreslagit att arsstamrnan beslutar om minskning av 
bolagets aktiekapital genom indragning av egna aktier och fondemission. Forslaqet syftar till att 
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mojliggora okning av bolagets aktiekapital genom fondemission utan utgivande av nya aktier och 
medfor saledes inte att aktieaqarnas rattigheter forandras. 

Majoritetskrav 

For giltigt beslut i enlighet med styrelsens forslaq kravs att beslutet bitrads av aktieaqare med minst 
tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid arsstarnrnan. 

Stockholm i mars 2020 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 

''1 
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BOLAGSORDNING 

1 FIRMA 

Bolagets firma ar Corem Property Group AB (publ). 

2 SATE 

Styrelsen har sitt sate i Stockholms kommun. 

3 VERKSAMHET 

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, forvarva, aga, fbrvalta, utveckla och 
forsalja fastigheter, samt bedriva darrned fbrenlig verksamhet. 

4 AKTIEKAPITAL 

Aktiekapitalet ska vara laqst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor och hoqst tva 
miljarder attahundra miljoner (2 800 000 000 ) kronor. 

5 AKTIER 

5.1 Antal aktier och aktieslag 

Antalet aktier i Bolaget ska vara lagst trehundrafemtio miljoner (350 000 000) och hoqst en 
miljard fyrahundra miljoner (1 400 000 000). 

Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B och preferensaktier. 
Stamaktier och preferensaktier far emitteras till ett belopp motsvarande hoqst 100 procent 
av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medfbr en rest och stamaktie av serie B samt 
preferensaktie medfbr vardera en tiondels rest. 

5.2 Vinstutdelning 

Preferensaktierna ska rnedfora foretradesratt frarnfor stamaktierna till arlig utdelning av 
tjugo (20) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per aktie. 
Avstamningsdagar for utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september respektive 
december rnanad efter arsstarnrnan samt mars rnanad aret efter arsstarnrnan. 

Om ingen utdelning tarnnats till preferensaktieagare, eller om endast utdelning 
understigandes tjugo (20) kronor per preferensaktie larnnats under ett eller flera ar, ska 
preferensaktierna medfbra ratt att av fbljande ars utdelningsbara medel ocksa erhalla 
lnnestaende Belopp, sasorn det definieras nedan, (innefattande pa lnnestaende Belopp 
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belopande Upprakninqsbelopp sasom det definieras nedan) innan utdelning pa 
stamaktierna sker. Om ingen utdelning larnnas eller om endast utdelning understigande 
tjugo (20) kronor per preferensaktie larnnats under ett eller flera ar ankommer det pa 
foljande ars arsstamrna att fatta beslut om fordelningen av den kvartalsvisa utbetalningen 
av lnnestaende Belopp. Preferensaktierna ska i ovriqt inte medfora nagon ratt till utdelning. 

Vici varje enskilt kvartal laggs skillnaden mellan 5,00 kronor och utbetalad utdelning per 
preferensaktie (forutsatt att den vid arsstarnrna beslutade utdelningen understiger tjugo (20) 
kronor) till "lnnestaende Belopp". For det fall utdelning pa preferensaktie sker enligt beslut 
vid annan bolagsstamma an arsstarnrna ska utdelat belopp per preferensaktie dras fran 
lnnestaende Belopp. Avdraget ska ske per den dag da utbetalning sker till 
preferensaktieagare och darvid anses utqora reglering av den del av lnnestaende Belopp 
som uppkommit forst i tiden. tnnestaende Belopp ska raknas upp med en faktor 
motsvarande en arlig rantesats om sju (7) procent ("Upprakningsbeloppet"), varvid 
upprakninq ska ske med borjan fran den kvartalsvisa tidpunkt da utbetalning av utdelningen 
skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett naqon utdelning alls) och baseras pa 
skillnaden mellan 5,00 kronor och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt utbetalade 
utdelningen per preferensaktie. For det fall denna berakninq sker vid en an nan tidpunkt an 
vid ett helt arta' raknat fran dag da tillagg respektive avdrag har skett fran lnnestaende 
Belopp, ska upprakninq av belopp som lagts till eller dragits ifran ske med ett belopp 
motsvarande upprakninqsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av aret som har forflutit. 
Upplupet Upprakninqsbelopp laggs till lnnestaende Belopp och ska darefter inga i 
berakninqen av Upprakninqsbeloppet, 

5.3 Emissioner 

Vid okninq av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har 
aktieaqarna foretradesratt till de nya aktierna pa sa vis att en gammal aktie ger 
foretradesratt till en ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i forsta hand 
berattiqade aktieaqarna ska erbjudas samtliga aktieaqare samt att, om inte hela antalet 
aktier som tecknas pa grund av sistnarnnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fordelas 
mellan tecknarna i forhallande till det antal aktier de forut ager och, i den man detta inte kan 

ske, genom lottning. 

Vici okning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett 
aktieslag har aktieaqarna toretradesratt till de nya aktierna endast i forhallande till det antal 
aktier av detta slag som de forut ager. 

Vad som sagts ovan ska inte innebara naqon inskrankninq i mojliqheten att fatta beslut om 
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse fran aktieaqarnas foretradesratt. 

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieaqarna foretradesratt att teckna 
teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gallde de aktier som kan komma 
att nytecknas med pa grund av cptionsratten eller bytas ut mot konvertiblerna. 
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Okning av aktiekapitalet genom fondemission, och dar nya aktier ska ges ut, far endast ske 
genom utgivande av stamaktier, varvid, om bade stamaktier av serie A och serie B tidigare 
utgivits, det inbordes forhallandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut 
genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara 
oforandrat, Darvid galler att endast stamaktieagarna har ratt till de nya aktierna. Finns bade 
stamaktier av serie A och serie B utgivna fordelas de nya stamaktierna mellan 
starnaktieaqarna i forhallande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de forut ager. 
Fondemission far dock aven ske genom utgivande av preferensaktier till aqare av 
stamaktier varvid fondaktierna ska fordelas mellan starnaktieaqarna i forhallande till det 
totala antal stamaktier som de forut ager. Det toreqaende ska inte innebara naqon 
inskrankning i rnojliqheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller 
att genom fondemission, efter erforderlig andrinq av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt 

slag. 

5.4 lnlosen 

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan fran och med ar 2015 aga 
rum efter beslut av bolaqsstarnrna genom in Ibsen av preferensaktier enligt foljande grunder. 

Bolagsstamman bestarnmer det antal preferensaktier som varje gang ska inlosas. Vilka 
preferensaktier som ska inlosas bestarnrnes genom lottning. Om beslutet bitrads av 
samtliga preferensaktieaqare kan dock starnrnan besluta vilka preferensaktier som ska 
inlosas, 

lnnehavare av till inlosen bestarnd preferensaktie ska vara skyldig att tre rnanader efter det 
att han underrattats om inlosningsbeslutet mottaga Ibsen for aktien med ett belopp beraknat 
som summan av 500 kronor plus lnnestaende Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande pa 
lnnestaende Belopp belopande Upprakninqsbelopp till och med den dag da losenbeloppet 
forfaller till betalning). Fran den dag losenbeloppet forfaller till betalning upphor all 
ranteberakninq dara, 

5.5 Bolagets upplosnlnq 

Upploses Bolaget ska preferensaktierna medfora ratt att ur Bolagets behallna tillgangar 
erhalla 450 kronor per aktie samt eventuellt I nnestaende Bel opp (innefattande pa 
lnnestaende Belopp belopande Upprakninqsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker 
till aqarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i ovrigt inte medfora naqon ratt till 
skiftesandel. 

5.6 Omvandllnqsforbehall 

Stamaktier av serie A ska pa beqaran av aqare till sadana aktier omvandlas till stamaktier 
av serie B. Beqaran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier 
av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om beqaran inte omfattar hela 
innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska qoras hos styrelsen. Sadan 
beqaran ska tillstallas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive 

~\ 
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augusti rnanad. Styrelsen ska genast anmala omvandlingen till Bolagsverket for registrering 
i aktiebolagsregistret. Omvandlingen ar verkstalld nar registrering skett samt antecknats i 
avstamningsregistret. 

6 STYRELSE 

Styrelsen ska besta av lagst fem och hoqst atta ledarnoter utan suppleanter. 

7 REVISORER 

Bolaget ska ha en eller tva revisorer med hogst lika rnanqa suppleanter. 

8 KALLELSE TILL BOLAGSSTAMMA 

Kallelse till arsstarnrna samt kallelse till extra bolaqsstarnma dar fraga om andrinq av 
bolagsordningen kommer att behandlas ska uttardas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor fore starnrnan. Kallelse till annan extra bolagsstamma ska utfardas tidigast sex 
veckor och senast tre veckor fore starnrnan. Kallelse till bolagsstamma ska alltid ske genom 
annonseringi Post- och lnrikes Tidningar samt pa bolagets webbplats. Att kallelse skett ska 
annonseras i Svenska Dagbladet. 

9 ARENDEN PA ARSSTAMMA 

Pa arsstarnrna ska foljande arenden forekomma till behandling: 

1. Val av ordforande vid starnrnan. 

2. Upprattande och qodkannande av rostlanqd. 

3. Godkannande av dagordningen. 

4. Val av en eller tva justerare. 

5. Provning av om starnrnan blivit behoriqen sammankallad. 

6. Frarnlaqqande av arsredovisningen och revisionsberattelsen samt 
koncernredovisningen och koncernrevisionsberattelsen. 

7. Beslut om: 

a) faststallande av resultatrakninqen och balansrakninqen samt 
koncernresultatrakningen och koncernbalansrakninqen, 

b) dispositioner betraffande Bolagets vinst eller forlust enligt den faststallda 
balansrakninqen, 
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c) ansvarsfrihet at styrelseledamoterna och verkstallande direktoren. 

8. Faststallande av antalet styrelseledamoter och suppleanter samt antalet revisorer och 
revisorssuppleanter. 

9. Faststallande av arvoden at styrelsen och reviser eller revisorer. 

10. Val av styrelse samt i forekornrnande fall reviser eller revisorer. 

11. Annat arende, som ankommer pa starnrnan enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen. 

1 O RAKENSKAPSAR 

Bolagets rakenskapsar ska vara kalenderar. 

11 DEL TAGANDE I BOLAGSSTAMMA 

For att fa delta i bolaqsstarnrnan ska aktieaqare anrnala sig hos Bolaget senast den dag 
som anges i kallelse till starnrnan. Denna dag far inte vara sondaq, annan allman helgdag, 
lordaq, midsommarafton, julafton eller nyarsafton och inte infalla tidigare an femte vardagen 
fore starnrnan. 

Aktieaqare far vid bolaqsstarnrna medfora ett eller tva bitraden, dock endast om aktieaqaren 
gjort anrnalan harem enligt foreqaende stycke. 

12 BERATTIGANDE TILL UTDELNING M.M. 

Den aktieaqare eller forvaltare som pa avstamningsdagen ar inford i aktieboken och 
antecknad i ett avstamningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoforing av 
finansiella instrument eller den som ar antecknad pa avstamningskonto enligt 4 kap. 18 § 
forsta stycket 6-8 narnnda lag ska antas vara behorig att utova de rattiqheter som foljer av 
4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551). 

Denna bolagsordning har antagits vid arsstarnma den 28 april 2020. 



Bilaga: 0.J . 

PUNKT 18 - STYRELSENS FORSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN 
ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, foreslar att arsstarnrnan den 
28 april 2020 beslutar bemyndiga styrelsen att inom ramen for qallande bolagsordning, med eller 
utan avvikelse fran aktieaqarnas foretradesratt, vid ett eller flera tillfallen under tiden intill nasta 
arsstamma, besluta om okninq av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A 
och/eller serie B och/eller preferensaktier enligt nedan: 

(i) Nyemission med stod av bemyndigandet far ske av sa manqa stamaktier av serie A 
och/eller serie B och/eller preferensaktier som sammanlagt motsvarar en okning av 
aktiekapitalet om hogst 10 procent, baserat pa det totala aktiekapitalet i bolaget vid 
tidpunkten for arsstarnrnan 2020. Antalet stamaktier av serie A som far emitteras med 
stod av bemyndigandet far dock hoqst uppqa till tio (10) procent av aktiekapitalet som 
utqors av stamaktier av serie A utgivna vid tidpunkten for arsstarnman 2020, antalet 
stamaktier av serie B som far emitteras med stod av bemyndigandet far dock hoqst uppqa 
till tio (10) procent av aktiekapitalet som utqors av stamaktier av serie B utgivna vid 
tidpunkten for arsstarnman 2020 och antalet preferensaktier som far emitteras med stod 
av bemyndigandet far hoqst uppqa till tio (10) procent av aktiekapitalet som utqors av 
preferensaktier utgivna vid tidpunkten for arsstarnrnan 2020. 

(ii) De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittninqsratt 
eller pa villkor som foljer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 

(iii) Nyemission beslutad med stod av bemyndigandet som sker med avvikelse fran 
aktieaqarnas foretradesratt ska ske till rnarknadsrnassiq teckningskurs. Vid nyemissioner 
av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier som sker med avvikelse fran 
aktieaqarnas foretradesratt och som tecknas kontant far dock marknadsmassig 
emissionsrabatt ges. Vid foretradesernissioner ska marknadsmassig emissionsrabatt ges. 

Syfte 

Syftet med styrelsens forslag och en eventuell avvikelse fran aktieaqarnas fcretradesratt ar att 
nyemission beslutad med stod av bemyndigandet ska kunna ske i syfte att forvarva fastigheter eller 
andelar i juridiska personer som ager fastigheter samt i syfte att kapitalisera bolaget infer sadana 
forvarv, 

Majoritetskrav 

For giltigt beslut i enlighet med styrelsens forslag kravs att beslutet bitrads av aktieaqare med minst 
tva tredjedelar av savai de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid arsstarnrnan. 

Stockholm i mars 2020 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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PUNKT 19 -STYRELSENS FORSLAG OM BEMYNDIGANDE FOR STYRELSEN ATT 
FORVARVA OCH OVERLATA BOLAGETS EGNA AKTIER 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, foreslar att arsstarnrnan den 
28 april 2020 beslutar att bemyndiga styrelsen att forvarva och overlata bolagets egna aktier enligt 
nedan. 

Bemyndigande att forvarva egna aktier 

Styrelsen bemyndigas att, lanqst under tiden intill nasta arsstarnrna, besluta om torvarv av aktier i 
bolaget enligt foljande: 

(i) Forvarv far ske av hoqst sa manpa egna stamaktier av serie A respektive serie B samt 
preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A respektive 
serie 8 samt preferensaktier efter torvarv, uppqar till hogst 10 procent av samtliga 
registrerade aktier i bolaget. 

(ii) Forvarv far ske genom handel pa NASDAQ Stockholm eller annan reglerad 
marknadsplats. 

(iii) Forvarv far endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet. 

(iv) Betalning for aktierna ska erlaqqas kontant. 

(v) Forvarv far ske vid ett eller flera tillfallen under tiden tram till nasta arsstarnma. 

Bemyndigande att overlata egna aktier 

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nasta arsstamrna, besluta om overlatelse av aktier i 
bolaget enligt foljande: 

(i) Overlatelse far ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten for 
styrelsens beslut. 

(ii) Overlatelse av aktier far ske genom handel pa NASDAQ Stockholm eller annan reglerad 
marknadsplats eller pa annat satt med avvikelse fran aktieaqarnas foretradesratt till tredje 
man i samband med fastighets- eller foretaqsforvarv. 

(iii) Overlatelse far endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet. 

(iv) Vid overlatelse pa annat satt an pa NASDAQ Stockholm ska priset faststallas sa att det 
inte understiger vad som ar marknadsrnassiqt, varvid dock en rnarknadsrnassiq rabatt i 
forhallande till borskurs far tillarnpas. 

(v) Betalning for overlatna aktier ska erlaqqas kontant, genom apport eller kvittning av fordran 
mot bolaget eller pa villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 
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(vi) Overlatelse av aktier far ske vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till nasta 
arsstarnrna. 

Skalet till avvikelse fran aktieaqarnas foretradesratt vid overlatelse av aktier och grunden for 
sallkursen ar att basta rnojliqa villkor for bolaget ska kunna uppnas. 

Syfte 

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen okade mojligheter att kunna anpassa bolagets 
kapitalstruktur till kapitalbehovet fran tid till annan och darrned kunna bidra till okat aktieaqarvarde i 
bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen mojliqhet att overlata aktier i samband med 
finansiering av eventuella fastighets- eller foretaqsforvarv genom betalning med bolagets egna 
aktier samt att rnojliqqora anskaffning av rorelsekapital eller breddning av aqarkretsen. Syftet med 
bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte. 

Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid dagen for utfardande av kallelse till arsstamma till 
2 913 825 stamaktier av serie A och 29 630 550 stamaktier av serie B, motsvarande cirka 8,96 
procent av samtliga registrerade stamaktier av serie A samt 8,63 procent av samtliga registrerade 
stamaktier av serie B i bolaget, vilket motsvarar cirka 8,58 procent av samtliga registrerade aktier i 
bolaget. 

Majoritetskrav 

For giltigt beslut i enlighet med styrelsens forslag kravs att beslutet bitrads av aktieaqare med minst 
tva tredjedelar av saval de avgivna rosterna som de aktier som ar foretradda vid arsstarnrnan. 

Stockholm i mars 2020 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 


