
STYRELSENS FÖRSLAG 

BESLUT OM VINSTUTDELNING (PUNKT 10) 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att extra bolagsstämman 
den 16 oktober 2015 beslutar om vinstutdelning enligt följande.  

Årsstämman beslutade den 28 april 2015 om vinstutdelning om 10 kronor per preferensaktie, fördelat 
på fyra utbetalningar om vardera 2,50 kronor. Avstämningsdagar för utdelning för preferensaktie 
beslutades till den 30 juni 2015 med beräknad utdelningsdag den 3 juli 2015, den 30 september 2015 
med beräknad utdelningsdag den 5 oktober 2015, den 30 december 2015 med beräknad 
utdelningsdag den 7 januari 2016, och den 31 mars 2016 med beräknad utdelningsdag den 5 april 
2016.  

Styrelsen föreslår att samtliga preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av 
emissionsbeslutet i punkt 8 i anledning av erbjudandet till aktieägarna i Tribona AB (publ), samt de 
preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av stämmans bemyndigande 
enligt punkten 9  – totalt maximalt 5 906 347 respektive 1 251 766 preferensaktier - ska ge rätt till 
utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, 
innebärande en första utdelning om 2,50 kronor per preferensaktie med närmast följande 
avstämningsdag enligt årsstämmans beslut. 

Vid tidpunkten för den extra bolagsstämman kvarstår två utbetalningstillfällen om 2,50 kronor per 
preferensaktie fram till nästa årsstämma. 

Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande efter det senast fattade beslutet om 
värdeöverföring uppgår till 905 568 641 kronor. Minst 869 778 076 kronor kommer att återstå av de 
utdelningsbara medlen efter utdelningarna om maximalt 35 790 565 kronor för preferensaktier 
emitterade under punkt 8 respektive med stöd av bemyndigande i punkt 9 vid den extra 
bolagsstämman. 

Handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen biläggs förslaget som Bilaga A - C. 

        

Stockholm i september 2015 
Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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