
PUNKT 16 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN 
ATT BESLUTA OM RIKTAD NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER 

Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, ingick den 16 mars 2016 avtal med 
Johansson Invest AB, org.nr 556925-6117, Estancia Service AB, org.nr 556242-3086, ALOC 
Förvaltnings AB, org.nr 556684-9732, och Fountainhead Ltd., org.nr HE180797, avseende förvärv 
av samtliga aktier i Estancia Logistik AB (publ), org.nr 556789-7110. Köpeskillingen ska erläggas 
delvis genom nyemitterade preferensaktier i Corem Property Group AB (publ). Tillträde är planerat 
till den 1 juni 2016. Styrelsen föreslår därför att årsstämman den 27 april 2016 beslutar bemyndiga 
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av 
bolagets aktiekapital genom nyemission av preferensaktier enligt nedan: 

(i) Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av högst 588 681 preferensaktier, vilket 
medför en ökning av aktiekapitalet med högst 2 207 553,75 kronor. 

(ii) Rätten att teckna de nyemitterade preferensaktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, tillkomma säljarna av Estancia Logistik AB (publ), dvs. Johansson Invest AB, 
Estancia Service AB, ALOC Förvaltnings AB och Fountainhead Ltd. 

(iii) De nyemitterade aktierna ska tecknas genom apport i form av aktier i Estancia Logistik AB 
(publ). 

(iv) Teckningskursen ska vara 151,24 kronor per preferensaktie. 

(v) De nya preferensaktierna ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 

Syfte 

Syftet med styrelsens förslag och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
preferensaktierna ska utgöra del av vederlaget vid bolagets förvärv av samtliga aktier i Estancia 
Logistik AB (publ) med dotterbolag. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst 
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. 

    

Stockholm i april 2016 
Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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