
STYRELSENS FÖRSLAG 

BESLUT OM NYEMISSION AV PREFERENSAKTIER MED BETALNING GENOM 
APPORTEGENDOM MED ANLEDNING AV OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL 
AKTIEÄGARNA I TRIBONA AB (PUBL) (PUNKT 8) 

För att genomföra det föreslagna offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Tribona AB (publ), 
556870-4646, (”Tribona”) föreslår styrelsen i Corem Property Group AB (publ), 556463-9440, 
(”Corem”) att den extra bolagsstämman den 16 oktober 2015 beslutar om nyemission enligt nedan. 

a) Aktiekapitalet ökas med högst 22 148 801,25 kronor genom emission av högst 5 906 347 
preferensaktier. 

b) Rätt att teckna aktierna ska med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt 
tillkomma aktieägarna i Tribona. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker till 
fullgörande av det offentliga uppköpserbjudande som lämnats till aktieägarna i Tribona. 

c) Teckningskursen uppgår till 173 kronor per preferensaktie och och motsvarar aktiens 
marknadsvärde vid börsens stängning den 17 september 2015. 

d) Aktierna ska betalas genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Tribona.  

e) Teckningstiden börjar löpa den 19 oktober 2015 och löper till och med den 16 november 
2015. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Apportegendomen ska tillföras 
Corem i samband med att teckning sker. Aktieteckning ska ske på separat 
teckningslista. 

f) De nyemitterade aktierna ska omfattas av inlösenförbehåll i bolagsordningen. 

g) De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för 
utdelning som infaller efter det att de tecknade aktierna blivit införda i den av Euroclear 
Sweden AB förda aktieboken. 

h) Redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen framgår av bilaga 1 och redogörelse 
enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen framgår av bilaga 2. Yttrande enligt 13 kap 6 § 
aktiebolagslagen framgår av bilaga 3 och yttrande enligt 13 kap 8 § aktiebolagslagen 
framgår av bilaga 4. 

i) Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmobeslutet som kan 
erfordras främst av registreringsskäl. 

 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut enligt detta förslag krävs bifall till förslaget av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de 
avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. 

 

 

 



Övrigt 

Beslut under denna punkt är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag 
i punkten 7 vid den extra bolagsstämman. 

    

 

Stockholm i september 2015 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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