
STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 18 KAP 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), 556463-9440, (”Bolaget”) föreslår att extra 
bolagsstämman den 16 oktober 2015 beslutar om nyemission av preferensaktier och bemyndigande 
för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier samt beslutar om utdelning på 
tillkommande preferensaktier och lämnar härmed följande redogörelse enligt 18 kap. 6 § 
aktiebolagslagen. 

Väsentliga händelser efter årsredovisningens avlämnande 

Verksamhetens art och omfattning framgår av bilagda årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Av 
årsredovisningen framgår vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och 
skulder. 

Sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 avlämnats har de händelser av väsentlig betydelse 
för Bolagets ställning inträffat som framgår av Bolagets pressmeddelanden som avgivits därefter. 
Däribland har Bolaget den 26 mars 2015 emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 400 mkr med 
en löptid om tre år och en låneram om 750 mkr. Obligationslånet noterades på NASDAQ Stockholm 
den 12 maj 2015. Bolaget har den 31 mars 2015 tillträtt den fastighet i Greve kommun utanför 
Köpenhamn vilket förvärv kommunicerats före årsredovisningens avlämnande. Vidare har Bolaget 
den 27 april 2015 förvärvat en lager/produktionsfastighet i Halmstad med ett fastighetsvärde om 121 
mkr. Bolaget har under maj månad hyrt ut 6 700 kvm i fastigheten Bråta 2:150 i Mölnlycke Logistikpark 
till ASSA OEM AB samt i fastigheten Veddesta 2:31 i Järfälla hyrt ut ca 4 400 kvm till Linas Matkasse 
AB. Den 29 maj 2015 sålde Bolaget tillbaka fyra fastigheter i Danmark till Bilia AB med anledning av 
Bilias avveckling av verksamheten i Danmark. Köpeskillingen uppgick till ca 228 miljoner DKK. Den 
11 juni 2015 förvärvade Bolaget fastigheten Gånggriften 3 i Malmö för en köpeskilling om ca 87 mkr. 
Den 11 juni 2015 emitterade Bolaget obligationer för ytterligare 250 mkr inom den ram om 750 mkr 
som Bolaget emitterade i mars 2015. Den 7 september förvärvade Bolaget två fastigheter i 
Rosersberg respektive Arninge till ett underliggande fastighetsvärde om 35 mkr. Den 17 september 
2015 ingick Bolaget avtal om försäljning av aktier i Klövern AB (publ) med M2 Asset Management AB 
vilket avtal är villkorat av bolagsstämmans godkännande. Den 18 september 2015 lade Bolaget ett 
publikt bud på samtliga aktier i Tribona AB (publ).  

Några övriga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har inte inträffat efter det att 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 lämnats den 23 mars 2015. 

Några värdeöverföringar har inte beslutats efter det att årsredovisningen lämnats, med undantag för 
av årsstämman beslutad vinstutdelning. 
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