
STYRELSENS FÖRSLAG OCH REDOGÖRELSE  

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FÖRVÄRV FRÅN LC DEVELOPMENT FASTIGHETER AB 
(PUNKT 11) 

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt regler på aktiemarknaden underställas 
bolagsstämman för beslut. Styrelsen i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har föreslagit att 
extra bolagsstämman i Corem den 10 november 2017 fattar beslut om att godkänna ett förvärv av 
fastighetsägande bolag från LC Development Fastigheter AB (”LC”). Styrelsen lämnar härmed ett 
fullständigt förslag till beslut samt en redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 
2012:05. 

 

Bakgrund 

Corems verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla lager-, logistik-, industri- och 
handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Corems mål är att vara det 
ledande fastighetsbolaget inom det segmentet, och bolaget arbetar aktivt med transaktioner för att 
både utöka och förädla fastighetsbeståndet. I Region Småland har Corem ett fastighetsbestånd per 
den 30 juni 2017 som består av 27 fastigheter med ett totalt hyresvärde om 106 mkr varav 20 
fastigheter ligger i Jönköpings kommun.   

LC ingår i Wästbygg Gruppen AB och är ett bolag specialiserat på att utveckla och bygga 
logistikanläggningar.  

Corems helägda dotterbolag Corem Småland Holding AB, har den 11 oktober 2017 ingått avtal med 
LC om förvärv av samtliga aktier i LC Development Fastigheter 4 AB (”Bolaget”). Bolaget äger 
fastigheten Jönköping Flahult 80:9. På fastigheten uppförs en logistikanläggning med en 
uthyrningsbar yta om ca. 12 000 kvm. Entreprenör är ett bolag inom LCs koncern. Fastigheten är 
fullt uthyrd till Dagab Inköp & Logistik AB, och hyreskontrakt är tecknat på tio år med ett hyresvärde 
om ca 8 mkr.  

Corem har genom det tilltänkta förvärvet från LC möjlighet att ytterligare komplettera 
fastighetsbeståndet inom Region Småland med en nyproducerad fastighet inom logistiksegmentet 
med en yta och hyreskontraktslängd i linje med Corems strategi. 

 

Närståendetransaktion 

LC ägs indirekt till 85 procent av M2 Asset Management AB (publ), som i sin tur är ett av Rutger 
Arnhult helägt bolag. Mot bakgrund av Rutger Arnhults indirekta ägande i LC och hans ställning 
som styrelseledamot och större aktieägare i Corem Property Group AB (publ) bedöms LC vara ett 
till Corem s.k. närståendebolag.  

God sed på aktiemarknaden föreskriver att transaktioner med närstående ska underställas 
bolagsstämmans godkännande om transaktionen inte är av oväsentlig betydelse för 
aktiemarknadsbolaget. Beaktat förvärvets storlek samt Rutger Arnhults ägande i LC respektive 
Corem samt position som styrelseledamot i Corem ska beslut om förvärvet av Bolaget från LC 
fattas av bolagsstämman i Corem. Förvärvet har därför villkorats av bolagsstämmans 
godkännande. 



 

Föreslagen transaktion 

Corem Småland Holding AB har ingått avtal om att förvärva aktierna i Bolaget från LC.  

Köpeskillingen för aktierna i Bolaget är baserad på ett överenskommet fastighetsvärde efter 
genomförd byggnation om 126 350 000 kronor. Fastighetsvärdet kan komma att justeras mot 
bakgrund av eventuella ändringsarbeten som följer av hyresavtalet med Dagab.  

Färdigställandet av byggnationen på fastigheten kommer vidare finansieras av Corem via ett sk 
forward funding-arrangemang. Styrelsen bedömer att villkoren för detta arrangemang är 
marknadsmässiga och är till fördel för genomförandet av transaktionen. 

Styrelsen bedömer att villkoren för den förhandlade transaktionen, inklusive köpeskillingen, är 
marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier och villkor. 

Tillträde till aktierna i Bolaget är planerat till mars 2018. Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans 
godkännande och tillträde till aktierna i Bolaget kommer ske efter godkänd slutbesiktning och 
erhållet slutbesked av entreprenaden, samt förutsatt att Dagab har tillträtt hyresavtalet.  

Transaktionen innebär att Corem kan komplettera sitt fastighetsbestånd i Region Småland med en 
nyproducerad logistikanläggning till yta och kontraktslängd i enlighet med Corems tillväxtstrategi 
samt med en för Corem strategisk hyresgäst.   

 

Mot bakgrund av Rutger Arnhults indirekta ägande i LC och Corem, samt hans ställning som 
styrelseledamot i Corem antecknas att han inte varit delaktig i beredningen av förvärvet av Bolaget 
och inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende förvärvet.  

Corems styrelseordförande Patrik Essehorn är även styrelseledamot i M2 Asset Management AB 
(indirekt ägare i LC) och har därför inte heller deltagit i beslutet.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förvärvet av aktierna i Bolaget. 

 

Övrigt 

Corem har inför stämmans beslut låtit ta fram ett värderingsutlåtande avseende marknadsvärdet på 
fastigheten Jönköping Flahult 80:9 vid färdigställd byggnation. Värderingsutlåtandet finns tillgängligt 
på corem.se och hålls tillgängligt hos bolaget på huvudkontoret på Riddargatan 13C. 

 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut under punkt 11 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än 
hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas av Rutger 
Arnhult inte ska beaktas. 

    



Stockholm i oktober 2017 
Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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