
PUNKT 17 - STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN 
ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman den 
28 april 2015 beslutar bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller 
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa 
årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller 
preferensaktier enligt nedan: 

(i) Nyemission med stöd av bemyndigandet får ske av så många stam- och/eller 
preferensaktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 
10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 
2015. Antalet stamaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst 
uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier utgivna vid tidpunkten för 
årsstämman 2015, och antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av 
bemyndigandet får högst uppgå till 10 procent av aktiekapitalet som utgörs av 
preferensaktier utgivna vid årsstämman 2015. 

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

(iii) Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner 
av preferensaktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som 
tecknas kontant får dock marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner 
ska marknadsmässig emissionsrabatt ges. 

Syfte 

Syftet med styrelsens förslag och en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att 
nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska kunna ske i syfte att förvärva fastigheter eller 
andelar i juridiska personer som äger fastigheter samt i syfte att kapitalisera bolaget inför sådana 
förvärv. 

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 2015 
Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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