
STYRELSENS FÖRSLAG 

BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE ANTAL AKTIER M.M. OCH 
BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER 1:2 (PUNKT 10) 

 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), 556463-9440, (”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman 
beslutar om en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:2. Detta innebär att två stamaktier 
av serie A läggs samman till en stamaktie av serie A, att två stamaktier av serie B läggs samman till 
en stamaktie av serie B samt att två preferensaktier läggs samman till en preferensaktie. 

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen. 

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal stamaktier av serie A, stamaktier 
av serie B respektive preferensaktier som är jämnt delbart med två, kommer de överskjutande 
aktierna att säljas på bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att fördelas 
mellan dessa aktieägare. Bolaget avser tillämpa detta förfarande på överskjutande stamaktier av 
serie B trots att inga sådana aktier var utgivna per avstämningsdagen för den extra 
bolagsstämman. 

I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen även att punkten 5.1 i bolagsordningen ändras 
såvitt avser antalet aktier i bolaget till att vara lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 samt att 
punkterna 5.2, 5.4 och 5.5 i bolagsordningen konsekvensändras. Detta innebär att total utdelning 
per preferensaktie kommer att vara 20 kronor per år och att vad avser rätt till inlösen och rätt till 
skiftesandel vid bolagets upplösning för preferensaktier justeras beloppen i dessa skrivningar i 
förhållande till den föreslagna sammanläggningen. 

Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkten 9 vid 
bolagsstämman. 

 

Bolagsordningen i sin slutliga föreslagna lydelse bifogas som Bilaga A. 

 

Stämmans beslut i enlighet med ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

 

    

Stockholm i oktober 2017 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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