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Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Corem
Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440,
den 10 november 2017, kl. 10.00 i MAQS
Advokatbyrås lokaler, Mäster Samuelsgatan 20,
Stockholm.

1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Advokat Patrik Essehorn hälsade stämmodeltagarna välkomna och öppnade
bolagsstämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE VID STÄMMAN

Patrik Essehorn valdes att såsom ordförande leda bolagsstämman. Informerades om att
styrelsen uppdragit åt advokat Charlotte Hybinette att föra protokoll samt räkna röster vid
stämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga A, fastställdes att gälla såsom röstlängd
vid bolagsstämman. Av bilaga A framgår vilka aktieägare som företräds genom fullmakt.
Övriga närvarande medgavs rätt att närvara.

4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Bolagsstämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning,
Bilaga B.

5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Svante Hezekielsson (Aktiespararna) och Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) valdes att
justera protokollet jämte ordföranden.

Ordföranden erinrade om att protokollet från bolagsstämman kommer att läggas ut på
bolagets webbsida och att protokollet kan komma att ange en aktieägares, ett ombuds
eller ett biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda personerna enligt
personuppgiftslagen. Bolagsstämman godkände att en person som yttrar sig anses ha
lämnat sådant samtycke genom att denne begär ordet om inte annat uttryckligen anges i
samband med detta.
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6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Sedan det upplysts att kallelse till bolagsstämman varit tillgänglig på bolagets webbsida

och offentliggjorts genom pressmeddelande den 11 oktober 2017, samt att kallelsen till

bolagsstämman publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och att information om att

kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 13 oktober 2017, antecknades att

bolagsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 BESLUT OM NYEMISSION AV STAMAKTIER

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till kontant nyemission av fem

stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det antecknades att styrelsens förslag hade funnits tillgängligt för aktieägarna inför

bolagsstämman. Handlingen har även lagts fram på bolagsstämman.

Beslutades -med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna

rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman — om nyemission av fem

stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

(i) Bolagets aktiekapital ska ökas med 20,75 kronor genom att fem (5) stamaktier

emitteras.

(ii) Teckningskursen ska vara 4,15 kronor per aktie, dvs aktiens kvotvärde.

(iii) Rätten att teckna de nyemitterade stamaktierna ska, med avvikelse från

aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Swedbank AB (publ).

(iv) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt teckningskursen är att

emissionen genomförs för att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att

möjliggöra fondemission samt sammanläggning av aktier i enlighet med förslag

till beslut vid punkterna 9 och 10 vid den extra bolagsstämman.

(v) Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 10 november 2017.

(vi) Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant enligt instruktioner på

avräkningsnota, dock senast den 10 november 2017.

(vii) Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

(viii) De nya aktierna ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i

den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Noterades att Aktiespararna ansåg att Urban Terling, Gårdsrike AB, Gårdsrike Invest AB,

M2 Asset Management AB, Arnia Holding AB och Fröafall Invest AB är jäviga och att

deras röster därmed inte borde få räknas.

Antecknades att Aktiespararna, Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt,

Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB fonder och Swedbank Robur Fonder

röstade mot beslutet och ville få det taget till protokollet. Yttranden mot förslaget från

Skandia, Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden avseende beslutspunkterna 7-

10 respektive punkt 13 biläggs protokollet som Bilaga B (i). I bilagan finns även yttrande
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mot förslaget från Länsförsäkringar Fonder vilka är stora aktieägare i bolaget men på

grund av teknikaliteter inte hade rösträtt vid extra bolagsstämman.

Handelsbanken Fonder AB vill till protokollet få antecknat att Handelsbanken inte ser

något tillräckligt starkt skäl för att göra avsteg från likabehandlingsprincipen.

8 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE NYTT AKTIESLAG
OCH OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL

Ordföranden framlade och föredrog styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till bolagsstämman funnits tillgängligt för

aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som

särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till
stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att

A. Införa ett nytt aktieslag i bolagsordningen, stamaktier av serie B, varvid

bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktieslag i andra stycket punkt

5.1 ändras enligt följande.

"5.7 Antal aktier och aktieslag

2 st. Aktier kan ges uti tre serier, stamaktier av serie A och serie 8, samt

preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp
motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst
och stamaktie av serie 8 samt preferensaktie medför vardera en tiondels röst."

Befintliga stamaktier kommer efter bolagsordningsändringen att benämnas stamaktier
av serie A;

B. Ändra sista stycket i bolagsordningens punkt 5.3 till följande lydelse:

"Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av

stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie 8 tidigare utgivits, det
inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie 8 som ges ut genom
fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie 8 ska vara

oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns
både stamaktier av serie A och serie 8 utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan

stamaktieägarna iförhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de

förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till

ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i

förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte

innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig

ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.';

C. Införa ett omvandlingsförbehåll ibolagsordningen genom att en ny punkt 5.6 införs i

bolagsordningen med följande lydelse:
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"5.6 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till

stamaktier av serie 8. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det

antal stamaktier av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie 8 samt om

begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser,

ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit

styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Styrelsen ska genast

anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret.

Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i

avstämningsregistret."samt att

D. Ta bort tidigare och nu obsoleta skrivningen om preferensaktiens företrädesrätt till

utdelning om 5 kronor per aktie under första kvartalet 2010, samt genomföra vissa

övriga justeringar av redaktionell karaktär.

enlighet med beslutet får bolagets bolagsordning den lydelse som följer av Bilaga C.

Noterades att beslutet i punkten 8 fattats med erforderlig röstmajoritet om minst två

tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antecknades att Aktiespararna, Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt,

Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB fonder och Swedbank Robur Fonder

röstade mot beslutet och ville få det taget till protokollet. Yttranden mot förslaget från

Skandia, Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden avseende beslutspunkterna 7-

10 respektive punkt 13 biläggs protokollet som Bilaga B (i). I bilagan finns även yttrande

mot förslaget från Länsförsäkringar Fonder vilka är stora aktieägare i bolaget men på

grund av teknikaliteter inte hade rösträtt vid extra bolagsstämman.

Handelsbanken Fonder AB vill till protokollet få antecknat att Handelsbanken inte ser

något tillräckligt starkt skäl för att göra avsteg från likabehandlingsprincipen.

9 BESLUT OM I) ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE GRÄNSER FÖR
AKTIEKAPITAL OCH BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL, II)

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE AKTIEKAPITAL OCH ANTAL
AKTIER, OCH III) FONDEMISSION AV STAMAKTIER AV SERIE B.

Ordföranden framlade och föredrog styrelsens förslag till i) ändring av bolagsordningen

avseende gränser för aktiekapital och minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av

bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier, och iii) fondemission av

stamaktier av serie B.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar till bolagsstämman

funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingarna
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har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för samtliga

aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att:

A. Ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt följande:

"4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 75 000 000 kronor och högst 300 000 000 kronor.';

B. Minska bolagets aktiekapital med 237 875 904 kronor, utan indragning av aktier, för

avsättning till fritt eget kapital;

C. Ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital enligt följande:

"4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor och högst två

miljarder åttahunds miljoner (2 800 000 000) kronor.';•

D. Ändra bolagsordningens bestämmelser om antal aktier och aktieslag i punkt 5.1 första

stycket enligt följande:

"5.7 Antal aktier och aktieslag

Antal aktier ska vara lägst sjuhunds miljoner (700 000 000) och högst två miljarder

åttahunds miljoner (2 800 000 000).'; samt att

E. Öka bolagets aktiekapital genom fondemission enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med 683161 600 kronor genom emission av

683 161 600 nya stamaktier av serie B. En (1) stamaktie av serie A ska berättiga
till tio (10) nya stamaktier av serie B. Innehav av preferensaktie berättigar inte till
nya stamaktier av serie B enligt bolagsordningen.

ii. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital med

683 161 600 kronor.

iii. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 11 december 2017.

iv. De nya stamaktierna av serie B ska medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken

hos Euroclear Sweden AB.

Efter besluten får bolagets bolagsordning den lydelse som följer av Bilaga D.

Besluten under denna punkt 9 antogs som ett beslut med erforderlig röstmajoritet om

minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid

stämman.

Antecknades att Aktiespararna, Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt,

Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB fonder och Swedbank Robur Fonder

röstade mot beslutet och ville få det taget till protokollet. Yttranden mot förslaget från

Skandia, Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden avseende beslutspunkterna 7-

10 respektive punkt 13 biläggs protokollet som Bilaga B (i). I bilagan finns även yttrande
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mot förslaget från Länsförsäkringar Fonder vilka är stora aktieägare i bolaget men på

grund av teknikaliteter inte hade rösträtt vid extra bolagsstämman.

Handelsbanken Fonder AB vill till protokollet få antecknat att Handelsbanken inte ser

något tillräckligt starkt skäl för att göra avsteg från likabehandlingsprincipen.

10 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN AVSEENDE ANTAL AKTIER M.M.

OCH BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER 1:2 (S.K. OMVÄND SPLIT)

Ordföranden framlade och föredrog styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

avseende antal aktier m.m. och förslag om sammanläggning av aktier 1:2 (s.k. omvänd

split).

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till bolagsstämman funnits tillgängligt för

aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida. Handlingen har skickats till dem som

särskilt begärt det och har funnits tillgänglig för samtliga aktieägare vid inregistreringen till

stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att

A. Genomföra en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:2 med innebörd att två

stamaktier av serie A läggs samman till en stamaktie av serie A, att två stamaktier av

serie B läggs samman till en stamaktie av serie B samt att två preferensaktier läggs

samman till en preferensaktie;

B. Bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen;

C. Ändra punkten 5.1 i bolagsordningen såvitt avser antalet aktier i bolaget till att vara

lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 samt att konsekvensändra punkterna 5.2,

5.4 och 5.5 i bolagsordningen så att bolagsordningen får den lydelse som följer av

Bilaga E.

Upplystes om att för de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal

stamaktier av serie A, stamaktier av serie B respektive preferensaktier som är jämnt

delbart med två, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets bekostnad och

behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan dessa aktieägare. Bolaget avser

tillämpa detta förfarande på överskjutande stamaktier av serie B trots att inga sådana

aktier var utgivna per avstämningsdagen för den extra bolagsstämman.

Beslutet i denna punkt 10 fattades med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar

av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antecknades att Aktiespararna, Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt,

Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB fonder och Swedbank Robur Fonder

röstade mot beslutet och ville få det taget till protokollet. Yttranden mot förslaget från

Skandia, Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden avseende beslutspunkterna 7-

10 respektive punkt 13 biläggs protokollet som Bilaga B (i). I bilagan finns även yttrande ~
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mot förslaget från Länsförsäkringar Fonder vilka är stora aktieägare i bolaget men på

grund av teknikaliteter inte hade rösträtt vid extra bolagsstämman.

Handelsbanken Fonder AB vill till protokollet få antecknat att Handelsbanken inte ser

något tillräckligt starkt skäl för att göra avsteg från likabehandlingsprincipen.

11 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FÖRVÄRV FRÅN LC DEVELOPMENT
FASTIGHETER AB

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av

förvärv av fastighetsägande bolag från LC Development Fastigheter AB i enlighet med

Bilaga F.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till bolagsstämman samt redogörelse och

värderingsintyg funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida.

Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för

samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet enligt Bilaga F.

Noterades att mot bakgrund av att förvärvet är en s.k. närståendetransaktion deltog inte

Rutger Arnhult direkt eller indirekt i bolagsstämmans beslut. Patrik Essehorn Advokat AB

deltog inte heller i beslutet.

Antecknades att Fjärde AP-fonden röstar nej till förslaget, se yttrande i Bilaga F (i). SEB

Fonder samt Aktiespararna röstade mot förslaget och vill få det taget till protokollet.

Antecknades att Aktiespararna hade begärt men inte fått bilaga 1 till värderingsutlåtandet

på grund av affärssekretess.

12 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE TILL OCH FÖRVÄRV FRÅN

KLÖVERN

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till beslut om godkännande av

överlåtelse till och förvärv från dotterbolag till Klövern AB (publ) av fastighetsägande bolag

i enlighet med Bilaga G.

Noterades att styrelsens fullständiga förslag till bolagsstämman samt redogörelse och

värderingsintyg funnits tillgängligt för aktieägarna hos bolaget och på bolagets webbsida.

Handlingarna har skickats till dem som särskilt begärt det och har funnits tillgängliga för

samtliga aktieägare vid inregistreringen till stämman.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att godkänna transaktionerna enligt Bilaga G.

Noterades att mot bakgrund av att förvärvet är en s.k. närståendetransaktion deltog inte

Rutger Arnhult direkt eller indirekt i bolagsstämmans beslut. Eva Landen deltog inte heller

i beslutet.
i
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Antecknades att Fjärde AP-fonden röstar nej till förslaget, se yttrande i Bilaga G (i). SEB
Fonder samt Aktiespararna röstade mot förslaget och vill få det taget till protokollet.

13 BESLUT OM JUSTERAT BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM
NYEMISSION AV AKTIER

Ordföranden framlade och redogjorde för styrelsens förslag till bemyndigande för
styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Det antecknades att styrelsens förslag hade funnits tillgängligt för aktieägarna inför
stämman. Handlingen har även lagts fram på stämman.

Beslutades -med erforderlig röstmajoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman -att 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 av serie A, och/eller
stamaktier av serie B och/eller preferensaktier, enligt följande:

a. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning
av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid denna extra
bolagsstämma.

b. Antalet stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får
dock högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier
av serie A efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma,
antalet stamaktier av serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får
högst uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av
serie B efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma, och
antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får högst
uppgå till tio (10) procent av aktiekapitalet som utgörs av preferensaktier efter
registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma.

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

d. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid
nyemissioner av preferensaktier och/eller stamaktier av serie B som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får dock
marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska
marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att förvärva fastigheter
eller andelar i juridiska personer som äger fastigheter eller i syfte att kapitalisera bolaget
inför sådana förvärv.

Det antecknades att bemyndigandet är enjustering av det av årsstämman fattade beslutet
att bemyndiga styrelsen att emittera aktier. Bemyndigandet justeras mot bakgrund av
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extra bolagsstämmans beslut om fondemission och sammanläggning av aktier. Det
antecknas att årsstämman även fattade beslut om vinstutdelning på eventuellt
tillkommande preferensaktier emitterade under årsstämmans bemyndigande. Mot
bakgrund av att vare sig det justerade bemyndigandet eller sammanläggningen av aktier
innebär att de medel som kan komma att delas ut för tillkommande preferensaktier under
bemyndigandet förändras får det av årsstämman fattade beslutet om vinstutdelning på

tillkommande preferensaktier anses gälla även för det justerade bemyndigandet.

Antecknades att Aktiespararna, Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt,
Handelsbanken Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB fonder och Swedbank Robur Fonder
röstade mot beslutet och ville få det taget till protokollet. Yttranden mot förslaget från

Skandia, Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden avseende beslutspunkterna 7-
10 respektive punkt 13 biläggs protokollet som Bilaga B (i). I bilagan finns även yttrande

mot förslaget från Länsförsäkringar Fonder vilka är stora aktieägare i bolaget men på
grund av teknikaliteter inte hade rösträtt vid extra bolagsstämman.

Handelsbanken Fonder AB vill till protokollet få antecknat att Handelsbanken inte ser
något tillräckligt starkt skäl för att göra avsteg från likabehandlingsprincipen.

14 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT VIDTA SMÄRRE
JUSTERINGAR AV BESLUTEN

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den
styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar eller förtydliganden av de
på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av
besluten.

Fjärde AP-fonden röstade mot förslaget och vill få det taget till protokollet.

15 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan ordföranden konstaterat att samtliga beslut fattats med erforderlig röstmajoritet
förklarade ordföranden stämman avslutad.

Signaturer på nästa sida
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Vid protokollet: rdför e:

~~{f

Charlotte Hybinette

Justeras:
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Arne Lööw

Patrik Essehorn

Justeras:

Svante Hezekielsson
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DAGORDNING EXTRASTÄMMA 10 NOVEMBER 2017

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

BILAGA B

Stämmans öppnande.

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Godkännande av dagordningen.

Val av en eller två justerare.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Beslut om kontant nyemission av stamaktier.

Beslut om ändring av bolagsordning avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll.

Beslut om i) ändring av bolagsordningen avseende gränser för aktiekapital och beslut om
minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital
och antal aktier och iii) fondemission av stamaktier av serie B.

Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier m.m. och beslut om
sammanläggning av aktier 1:2 (s.k. omvänd split).

Godkännande av förvärv från LC Development Fastigheter AB.

Godkännande av överlåtelse till och förvärv från Klövern AB (publ).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

Stämmans avslutande.

Stockholm i oktober 2017
Corem Property Group AB (publ)

Styrelsen

~~ ~~ ~



Skandia: ~

Stockholm, 10 november 2017

Till Corem Property Group AB protokoll från extra stämman 10 november 2017

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, ('Skandia Liv') har tagit del av Corem Property
Group AB styrelses förslag till beslut inför extra bolagsstämman den 10 november 2017.

Vi avser att rösta mot förslag 7-10, och 13 då dessa förslag till beslut innefattar införande
av ytterligare ett aktieslag och röststarka aktier, vilket vi anser avviker från Skandias
vägledande princip om lika rösträtt.

Vi emotser att det ska framgå i extrastämmans protokoll att Skandia Liv röstar mot förslag
7, 8, 9 och 10 samt 13.
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Corem Property extra bolagsstämma 2017-11-10

Införande av röstsvaga B-aktier
Punkterna 7-10 och 13 av kallelsen

Herr Ordförande, aktieägare

Jag heter Fredrik Mattsson och jag representerar Swedbank
Robur Fonder.

Vår grundsyn är att inflytande i bolag ska vara kopplat till
ägarnas insats. Att göra en ändring och
införa röstsvaga stamaktier i bolag som inte har kommit till
Börsen med dessa förutsättningar anser vi
är en försämring som inte är till gagn för alla aktieägare, särskilt
inte på lite längre sikt. Utifrån detta principiella
ställningstagande kommer vi därför att rösta nej till
beslutspunkterna avseende införandet av röstsvaga B-aktier
dvs. punkterna 7-10 och punkt 13. Vi ber att få vårt uttalande till
protokollet.

Tack för ordet!

~ t1
~1 ~



Corem Extrastämma november 2017

P7-10,13,14

Att införa differentierad rösträtt i ett redan noterat bolag är ett beslut av stor principiell

betydelse, som innebären allvarlig förändring av förutsättningar för minoritetens

aktieägande.

Fjärde AP-fonden har investerat i bolaget med utgångspunkten att det finns endast ett stam-

aktieslag.

Vi kan inte se några skäl till förslaget som ligger i alla aktieägares intresse. Däremot ser vi att

förslaget innebär uppenbara nackdelar för aktieägarna i form av bla försämrad likviditet.

Fjärde AP-fonden kommer därför rösta nej på denna punkt och de relaterade punkterna 8-
10 samt punkterna 13 och 14.

ft ~



Corem Property Group AE:s extra bolagsstämma den 10 november• 2017

Jag heter Johannes Wingborg och deltar på den här stämman för Länsförsäkringar
Fondförvaltnings räkning. Länsförsäkringar Fondförvaltning är tredje största ägare
och största institutionella ägaren i Corem Property Group. Länsförsäkringar
Fondförvaltning var anmälda till bolagsstämman men aktierna var ej registrerade hos
Euroclear på grund av tekniskt fel hos en av våra leverantörer. Därför kommer
Länsförsäkringar Fondförvaltning inte kunna rösta på stämman.

Om Länsförsäkringar Fondförvalininghade haft rösträtt på stämman skulle vi rösta nej
till styrelsens förslag på punkterna 7-13.

Beträffande punkt 7-10 samt 13: Länsförsäkringar Fondförvaltning bedömer att
förslaget, att införa ett nytt aktieslag, B-aktie; som är ~östsvagare, inte gynnar alla
aktieägare. Av principiella skäl tycker vi att åtgärder som att innebär att nya aktieslag
införs din^ enda skillnaden är röstvärdet bör undvikas. Likviditeten i bolagets aktie är
idag låg. Att införa ytterligare ett aktieslag med ~östsvaga aktier kommes inte öka
likviditeten. A-aktierna kommer på sikt samlas hos kontrollägare och för en
institutionell ägare som LänsförsäkringaN Fondförvaltning kommer B-aktien vara det
aktieslag som är mest attraktivt då de sannolikt kommer ha högst likviditet. Vidare
försvåras bud från andra aktörer vilket inte kan ligga i alla aktieägares intressen.
Bolaget har inte kunnat motivera tillräckligt bra varför det inte kan vaxa med normal
utspädning av rösterna utan att en "begränsad utspädning" av rösterna är viktigt för
att kunna växa. Även om bolagets aktie utvecklats väl den senaste tiden vilket vi är•
nöjda med handlas bolagets stamaktie med rabatt. Bolaget äger en stor aktiepost i
Klövern vilket även det handlas med rabatt vilket innebär att rabatten egentligen är
ännu större. Bolag som handlas med rabatt bör överhuvudtaget inte emittera nya
aktier.

~J

v`



COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) — 556463-9440

BOLAGSORDNING

1 FIRMA

Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ).

2 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHET

BILAGA C

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och
försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 187 500 000 kronor och högst 750 000 000 kronor.

5 AKTIER

5.1 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier i Bolaget ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B och preferensaktier.
Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent
av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt
preferensaktie medför vardera en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tio
(10) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per aktie.
Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september
respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman..

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning
understigandes tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska
preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla
Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp
belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på
stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande
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COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) — 556463-9440 BILAGA C

tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande
års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen av
Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 2,50 kronor och utbetalad utdelning per
preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tio (10)
kronor) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut
vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från
Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till
preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp
som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor
motsvarande en årlig räntesats om sju (7) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid
uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av
utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och
baseras på skillnaden mellan 2,50 kronor och den vid samma kvartalsvila tidpunkt
utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan
tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från
Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett
belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har
förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i
beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har
aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger
företrädesrätt till en nyaktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand
berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet
aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas
mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett
aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast iförhållande till det antal
aktier av detta slag som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptionen eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma
att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

f~~
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COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) — 556463-9440 BILAGA C

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av
stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det
inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom
fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat.
Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både
stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan
stamaktieägarna iförhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut
äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av
stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna iförhållande till det
totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.4 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015
äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande
grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka
preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av
samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska
inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter
det att han underrättats om inläsningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp
beräknat som summan av 250 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2
(innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag
då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning
upphör all ränteberäkning därå.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar
erhålla 225 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på

Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker
till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till
skiftesandel.

5.6 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier
av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier
av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar
hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen.
Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari
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COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) — 556463-9440 BILAGA C

respektive augusti månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket
för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett
samt antecknats i avstämningsregistret.

6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

7 REVISORER

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter.

8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
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COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) — 556463-9440 BILAGA C

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer.

10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor eller revisorer.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

bolagsordningen.

10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag
som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan altman helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

12 BERÄTTIGANDE TILL UTDELNING M.M.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §
första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av
4 kap. 39 §aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 10 november 2017.
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COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) — 556463-9440 BILAGA D

BOLAGSORDNING

1 FIRMA

Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ).

2 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHET

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och
försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor och högst två
miljarder åttahundra miljoner (2 800 000 000) kronor.

5 AKTIER

5.1 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier i Bolaget ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000)och högst två
miljarder åttahundra miljoner (2 800 000 000).

Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B och preferensaktier.
Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent
av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt
preferensaktie medför vardera en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tio
(10) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 2,50 kronor per aktie.
Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september

respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman.

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning

understigandes tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska
preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbarn medel också erhålla
Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp
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COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) — 556463-9440 BILAGA D

belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på

stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande

tio (10) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande

års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvise utbetalningen av

Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 2,50 kronor och utbetalad utdelning per

preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tio (10)

kronor) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut

vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras från

Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till

preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp

som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor

motsvarande en årlig räntesats om sju (7) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid

uppräkning ska ske med början från den kvartalsvise tidpunkt då utbetalning av

utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och

baseras på skillnaden mellan 2,50 kronor och den vid samma kvartalsvise tidpunkt

utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan

tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från

Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett

belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har

förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i

beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har

aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger

företrädesrätt till en nyaktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand

berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet

aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas

mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte

kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett

aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast iförhållande till det antal

aktier av detta slag som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut

om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut

teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
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teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma
att nytecknar med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av

stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det
inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom

fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat.
Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både
stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan

stamaktieägarna iförhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut

äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av

stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna iförhållande till det

totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av

bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.4 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015
äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande

grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka

preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av

samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska

inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter
det att han underrättats om inläsningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp

beräknat som summan av 250 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2

(innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag

då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning

upphör all ränteberäkning därå.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar

erhålla 225 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på

Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker
till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till

skiftesandel.

5.6 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier

av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier
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av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar

hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen.
Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari
respektive augusti månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket
för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett
samt antecknats i avstämningsregistret.

6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

7 REVISORER

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter.

8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske
genom annonseringi Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

~~
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b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och

revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer.

10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor eller revisorer.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

bolagsordningen.

10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag

som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan altman helgdag,

lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte

vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om

aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

12 BERÄTTIGANDE TILL UTDELNING M.M.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och

antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av

finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §

första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av

4 kap. 39 §aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 10 november 2017.

I~
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BOLAGSORDNING

1 FIRMA

Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ).

2 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 VERKSAMHET

BILAGA E

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och
försälja fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor och högst två
miljarder åttahundra miljoner (2 800 000 000) kronor.

5 AKTIER

5.1 Antal aktier och aktieslag

Antalet aktier i Bolaget ska vara lägst trehundrafemtio miljoner (350 000 000) och högst
en miljard fyrahundra miljoner (1 400 000 000).

Aktier kan utges i tre serier, stamaktier av serie A och serie B och preferensaktier.
Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent
av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför en röst och stamaktie av serie B samt
preferensaktie medför vardera en tiondels röst.

5.2 Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av
tjugo (20) kronor per aktie med kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor per aktie.
Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni, september
respektive december månad efter årsstämman samt mars månad året efter årsstämman.

Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning
understigandes tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, ska
preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla
Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp
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belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på

stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande
tjugo (20) kronor per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på

följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den kvartalsvisa utbetalningen
av Innestående Belopp. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till

utdelning.

Vid varje enskilt kvartal läggs skillnaden mellan 5,00 kronor och utbetalad utdelning per
preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tjugo

(20) kronor) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt
beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma ska utdelat belopp per preferensaktie dras
från Innestående Belopp. Avdraget ska ske per den dag då utbetalning sker till

preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp

som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor

motsvarande en årlig räntesats om sju (7) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid

uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av

utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls) och
baseras på skillnaden mellan 5,00 kronor och den vid samma kvartalsvisa tidpunkt

utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan

tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från

Innestående Belopp, ska uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett
belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har

förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och ska därefter ingå i

beräkningen av Uppräkningsbeloppet.

5.3 Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har

aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att en gammal aktie ger

företrädesrätt till en nyaktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand

berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare samt att, om inte hela antalet
aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas

mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett
aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast iförhållande till det antal

aktier av detta slag som de förut äger.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut
om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas

företrädesrätt.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut

teckningsoptionen eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna
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teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma
att nytecknas med på grund av optionsrätten eller bytas ut mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får endast ske genom utgivande av

stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det
inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom
fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat.
Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både
stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas de nya stamaktierna mellan

stamaktieägarna iförhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut
äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av
stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna iförhållande till det
totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon

inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

5.4 Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2015
äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande
grunder.

Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka

preferensaktier som ska inlösas bestämmes genom lottning. Om beslutet biträds av
samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska
inlösas.

Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter
det att han underrättats om inläsningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp
beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2
(innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag
då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning
upphör all ränteberäkning därå.

5.5 Bolagets upplösning

Upplöses Bolaget ska preferensaktierna medföra rätt att ur Bolagets behållna tillgångar
erhålla 450 kronor per aktie samt eventuellt Innestående Belopp (innefattande på

Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) enligt punkt 5.2 innan utskiftning sker
till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till
skiftesandel.

5.6 Omvandlingsförbehåll

Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier

av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal stamaktier
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av serie A som ska omvandlas till stamaktier av serie B samt om begäran inte omfattar
hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen.
Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari
respektive augusti månad. Styrelsen ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket
för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett
samt antecknats i avstämningsregistret.

6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

7 REVISORER

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst lika många suppleanter.

8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse
skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justerare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, tl,~rr ~
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b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor eller revisorer.

10. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor eller revisorer.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.

10 Ri4KENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

11 DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos Bolaget senast den dag
som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan altman helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

12 BERÄTTIGANDE TILL UTDELNING M.M.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §
första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av
4 kap. 39 §aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 10 november 2017.
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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 imellersta 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. (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 ilinje 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. i1
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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 iRegion 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 ~l
Corem Property Group AB (publ) ~ ~

Styrelsen ~l,
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Styrelsen föreslår en komplicerad närståendetransaktion där en fastighet förvärvas från ett

bolag där såväl Corems huvudägare som Corems styrelseordförande har intressen.

Närståendetransaktioner lnnebärrisk för intressekonflikter. Därför är det en viktig princip att

övriga aktieägare erhåller relevant information om hur transaktionen har gått till, och att

den presenteras i god tid. I AMN:s uttalande 2012:05 sägs bla att aktieägarna skall ha en

möjlighet att bilda sig en självständig uppfattning. Vi kan utifrån det presenterade

underlaget inte göra en självständig bedömning av hur affären har hanterats.

Fjärde AP-fonden kommer därför rösta nej på denna punkt.

~~
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STYRELSENS FÖRSLAG OCH REDOGÖRELSE

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FÖRVÄRV FRÅN SAMT ÖVERLÅTELSE TILL KLÖVERN
(PUNKT 12)

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ) ("Corem") har föreslagit att extra bolagsstämman i
Corem den 10 november 2017 fattar beslut om att godkänna överlåtelse till dotterbolag till Klövern
AB (publ) ("Klövern") och förvärv från Klövern av fastighetsägande bolag. Styrelsen lämnar härmed
ett fullständigt förslag till beslut samt en redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN
2012:05.

Bakgrund

Corems verksamhet består i ått äga, förvalta och utveckla lager-, logistik-, industri- och
handelsfastigheter imellersta 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.

Klövern är ett fastighetsbolag med fastigheter till ett värde om ca 40 miljarder kronor, främst inom
det kommersiella fastighetssegmentet.

Transaktionerna innebär att Corem genom dotterbolag överlåter samtliga aktier i (i) Corem
Slakthuset AB med de underliggande fastigheterna Norrköping Bronsen 2, Norrköping Stålet 3 och
Norrköping Slakthuset 14, och (ii) Corem Singeln AB med underliggande tillgång Stockholm Singeln
13 (tomträtt) till Klövern.

Som motprestation erhåller Corem samtliga aktier i (i) Klövern Stock AB med underliggande tillgång
Stockholm Konsumenten 3 (tomträtt), (ii) Klövern Ring AB med underliggande fastighet Sollentuna
Ringpärmen 6, (iii) Klövern Orla AB med underliggande fastighet Sollentuna Revisorn 3 och (iv)
Klövern Olivia AB med underliggande fastighet Järfälla Kallhäll 9:36.

Därutöver kommer en kontant preliminär köpeskilling om 71 846 000 kronor att erläggas av Corem
till Klövern.

Köpeskillingarna är baserade på de senast genomförda externa marknadsvärderingarna. Styrelsen
bedömer att villkoren för de förhandlade transaktionerna, inklusive köpeskilling, är
marknadsmässiga och att de underliggande avtalen innehåller sedvanliga garantier och villkor.

Tillträde till respektive frånträde av aktierna i ovan fastighetsägande bolag är villkorat av
bolagsstämmans godkännande och planeras till den 1 december 2017.

Närstående transaktion

Mot bakgrund av att Rutger Arnhult, som är styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ) och
via bolag äger aktier motsvarande cirka 42 procent av rösterna i Corem, även är styrelseledamot
och verkställande direktör i Klövern AB (publ) samt via bolag är ägare till aktier motsvarande cirka
15 procent av rösterna i Klövern underställer styrelsen bolagsstämman att fatta beslut om
transaktionerna.

~~
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Föreslagen transaktion

Styrelsen föreslår således att den extra bolagsstämman fattar beslut om att genomföra
transaktionerna med Klövern på nedanstående villkor:

• Corem genom dotterbolag överlåter samtliga aktier i Corem Slakthuset AB och Corem
Singeln AB till Klövern och erhåller som motprestation samtliga aktier i Klövern Stock AB,
Klövern Ring AB, Klövern Orla AB och Klövern Olivia AB.

• Därutöver kommer en kontant preliminär köpeskilling om 71 846 000 kronor att erläggas till
Klövern.

• Det totala överenskomna värdet av de fastigheter som överlåts genom bolag till Klövern
uppgår till 152 248 000 kronor.

• Det totala överenskomna värdet av de fastigheter som förvärvas genom bolag från Klövern
uppgår till 238 100 000 kronor.

Genom försäljningarna lämnar Corem Norrköping. Corem saknar egen förvaltning av fastigheter i
Norrköping och har därför kostnader för extern förvaltning i området. Genom förvärven kompletterar
Corem sitt fastighetsbestånd iRegion Stockholm med fastigheter som till typen är i linje med
bolagets inriktning och är belägna i områden med stark framtida tillväxt. Därutöver har Corem en
egen aktiv förvaltning i anslutning till nämnda områden vilket bidrar till en effektivare förvaltning
inom fastighetsbeståndet iStockholm samt lägre kostnader för förvaltning jämfört med tidigare
inköp av externa tjänster för fastighetsbeståndet iNorrköping.

Mot bakgrund av Rutger Arnhults indirekta och direkta ägande i Klövern respektive Corem, samt
hans ställning som styrelseledamot i Corem och VD och styrelseledamot iKlövern antecknas att
han inte varit delaktig i beredningen av transaktionerna och inte heller deltagit i Corems eller
Klöverns styrelses beslut avseende transaktionerna.

Corems VD Eva Landen är styrelseledamot iKlövern och har mot den bakgrunden inte deltagit i
beredningen eller beslut om transaktionerna hos Corem eller Klövern.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner transaktionerna och uppdrar åt styrelsen eller den
styrelsen utser att verkställa överlåtelse respektive förvärv enligt avtalen med Klövern.

Övrigt

enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande (2012:05) har styrelsen inför ovanstående
transaktioner erhållit värderingsutlåtanden avseende marknadsvärdet på de fastigheter som ska
förvärvas respektive överlåtas genom bolag.

Värderingsutlåtanden finns tillgängligt på corem.se och hålls tillgängligt hos bolaget på
huvudkontoret på Riddargatan 13C. ~ 1 f~
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Majori4etskrav

För giltigt beslut under punkt 12 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

~~~

~~



P12

Vid en affär av det slag som beskrivs i punkt 12 skall styrelsen, som tidigare nämnts och

enligt AMNs uttalande 2012:05, lägga fram en redogörelse som ska innehålla den finansiella

och övriga information som är av väsentlig betydelse för aktieägarnas möjlighet att bilda sig

en självständig uppfattning om värdet av föremålen för överlåtelsen eller förvärvet och om

transaktionens betydelse för bolaget. Utifrån det presenterade underlaget kan vi inte göra

en självständig bedömning av transaktionernas värde.

Fjärde AP-fonden kommer därför rösta nej på denna punkt.

Jag ber att dessa kommentarer tas till protokollet.

SEB-fonder har instruerat mig att rösta nej på denna punkt.
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