
PUNKT 9 – STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM VINSTUTDELNING OCH 

AVSTÄMNINGSDAGAR 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman den 

28 april 2015 beslutar om utdelning för räkenskapsåret 2014 med 0,80 kronor per stamaktie och 

10,00 kronor per preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie ska fördelas på fyra 

utbetalningar om vardera 2,50 kronor enligt nedan. 

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk 

för utdelning för tillkommande preferensaktier enligt nedan. 

Avstämningsdagar 

Avstämningsdag för utdelning föreslås för stamaktien vara den 30 april 2015. Om stämman beslutar 

om utdelning beräknas utbetalningsdag vara den 6 maj 2015. 

Avstämningsdagar för preferensaktien föreslås vara: 

den 30 juni 2015 med beräknad utbetalningsdag den 3 juli 2015,  

den 30 september 2015 med beräknad utbetalningsdag den 5 oktober 2015,  

den 30 december 2015 med beräknad utbetalningsdag den 7 januari 2016, samt  

den 31 mars 2016 med beräknad utbetalningsdag den 5 april 2016. 

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att samtliga nya preferensaktier som kan komma att 

emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet i punkt 17 vid årsstämman – maximalt 661 131 

preferensaktier - ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear 

Sweden AB förda aktieboken, innebärande en första utdelning om 2,50 kronor per preferensaktie 

med närmast följande avstämningsdag enligt ovan. Styrelsen har sedan årsstämman 2014 ett 

bemyndigande att emittera aktier. Om befintligt bemyndigande från årsstämman 2014 utnyttjas före 

årsstämman 2015 ökas maximalt antal preferensaktier som kan komma att emitteras under det 

föreslagna bemyndigandet i punkt 17 vid årsstämman i motsvarande mån, dock till högst 727 245 

preferensaktier. 

Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet för styrelsen att besluta om nyemission kommer en 

utdelning för tillkommande preferensaktier om maximalt 6 611 310 kronor att delas ut. Av det 

disponibla beloppet kommer minst 899 543 485 kronor att återstå efter utdelningarna om maximalt 

131 437 669 kronor. Om befintligt bemyndigande från årsstämman 2014 utnyttjas före årsstämman 

2015 ökas maximal utdelning i motsvarande mån. 

   

Stockholm i april 2015 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 


