
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP. 7 § AKTIEBOLAGSLAGEN (PUNKT 8) 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), 556463-9440, (”Corem”) har föreslagit att den extra 
bolagsstämman den 16 oktober 2015 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om 
nyemission mot betalning i form av apportegendom. 

Apportemissionen planeras som ett led i det av Corem lämnade offentliga uppköpserbjudandet 
avseende samtliga aktier i Tribona AB (publ), 556870-4646, (”Tribona”), varigenom Tribona blir ett 
dotterbolag till Corem. 

Corem ska om samtliga aktieägare i Tribona accepterar erbjudandet som betalning för samtliga 
48 657 051 aktier i Tribona emittera 5 906 347 preferensaktier i Corem samt erlägga 1 021 798 111 
kronor kontant. Corems bud värderas totalt till 2 043 596 142  kronor vid tiden för offentliggörandet 
av erbjudandet. 

Mot bakgrund härav lämnar styrelsen följande redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen. 

Redogörelse för apportegendomen  

Corem har den 18 september 2015 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Tribona 
avseende samtliga aktier i Tribona. Betalning för aktierna i Tribona ska erläggas till ca 50 procent 
kontant, och till ca 50 procent genom nyemitterade preferensaktier i Corem. 

För aktieägare i Tribona som har ett innehav understigande 1 000 aktier finns även möjligheten att 
acceptera ett rent kontantalternativ varigenom Corem erlägger 42 kronor kontant per aktie i Tribona. 

Rätt att teckna högst 5 906 347 preferensaktier i Corem tillkommer aktieägarna i Tribona. 
Apportegendomen utgörs av högst 48 657 051 aktier i Tribona och styrelsen anser att 
apportegendomen kommer att vara till nytta för Corems verksamhet. 

Kursen för de nyemitterade preferensaktierna i Corem uppgår till 173 kronor, och motsvarar aktiens 
marknadsvärde vid börsens stängning den 17 september 2015.  

På grundval av genomförd analys av Tribona, baserat på de uppgifter om Tribona som lämnats i 
Tribonas årsredovisning, samt delårsrapporter, anser styrelsen att apportegendomen har ett värde 
för Corem som minst motsvarar de preferensaktier som emitteras av Corem samt det kontantvederlag 
som erläggs av Corem.  

Vid värderingen av apportegendomen har styrelsen beaktat marknadsvärdet på Tribonas tillgångar 
och skulder. Värderingarna av fastigheterna är avkastningsbaserad, enligt kassaflödesmetoden, i 
enlighet med internationell värderingsstandard. Några särskilda svårigheter vid värderingen har inte 
förekommit. 

Baserat på ovan nämnda värdering har styrelsen beräknat att den apportegendom som kan komma 
att tillföras Corem vid full anslutning till Erbjudandet mot vederlag av nyemitterade preferensaktier i 
Corem samt kontantvederlag om 1 021 798 111 kronor beräknas ha ett värde om 2 043 596 142  
kronor och beräknas tas upp till det värdet i Corems balansräkning, samt att detta värde inte är högre 
än det verkliga värdet för Corem. Styrelsen anser att apportegendomen kan antas vara till nytta för 
bolaget. 



Det slutgiltiga belopp varmed de förvärvade aktierna i Tribona sammantaget kommer tas upp till i 
Corems balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas 
slutgiltigt med hänsyn till värdet på Corems preferensaktie vid den så kallade transaktionstidpunkten 
och kan därför komma att avvika från det belopp om 2 043 596 142  kronor som anges ovan. 

Handlingar enligt aktiebolagslagen 2 kap 9 § samt uppgift om rörelsens resultat hålls tillgängliga på 
Corems huvudkontor. 
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