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Till styrelsen i Corem Property Group (publ) 
 
Swedbank har på uppdrag av styrelsen i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) att utfärda 
ett värderingsutlåtande av Corems stamaktier i Klövern av serie A respektive B.  
 
Värderingsutlåtandet är inte en värdering av bolaget Klövern AB och eventuell potential i 
kursutveckling för bolagets aktier etc. Utlåtandet reflekterar en ögonblicksbild av ett bedömt 
marknadsvärde av aktien vid börsens stängning den 16 september 2015. Värderingsutlåtandet är 
tänkt att utgöra en del av underlaget för styrelsens bedömning av vilket pris för Klöverns aktier A 
respektive B som en oberoende köpare och säljare skulle kunna komma fram till, en s.k. 
armslängdsavståndsbedömning.  
 
I utfärdandet av värderingsutlåtandet har inte beaktats eventuella rekommendationer om 
riktkurser eller analyser på bolaget. Eventuella prognoser om Klöverns finansiella utveckling har 
inte beaktats och Swedbank har, för detta syfte, inte utarbetat någon egen sådan analys eller 
prognos. Utlåtandet är endast avsett att användas som underlag för styrelsens beslut att till 
bolagsstämman föreslå en överlåtelse av Corems innehav av aktier i Klövern och utgör inte en 
rekommendation från Swedbank till Corems aktieägare att rösta ja eller nej till en sådan 
transaktion eller företa någon annan rättshandling. Swedbank accepterar inte ansvar för 
eventuella felaktigheter i den handelsinformation som inhämtats nedan och har inte företagit 
någon självständig verifiering av dessa uppgifter. 
 
Som underlag för vår bedömning har vi tagit del av följande information som funnits tillgänglig den 
16 september 2015: 
 

- Handelsstatistik från NASDAQ Stockholm avseende dagliga omsatta volymer, slutkurser 
samt utdelningar för Klöverns A- respektive B-aktie, samt statistik för jämförbara bolags 
omsatta volymer fram till och med den 16 september 2015. 
 

- Handelsinformation och sammanställningar av statistik från Bloomberg och SIX Edge 
angående beräknade volymvägda snittkurser och annan ren marknadsdata som hänför 
sig till pris och omsättning av aktier. 

 
 
Det är Swedbanks bedömning att en volymvägd genomsnittskurs (VWAP) för aktiernas handel på 
marknaden under de 20 dagar som föregår värderingstidpunkten utgör en vedertagen metod för 
att fastställa ett oberoende marknadsvärde för respektive aktie vid det tillfället. Denna bedömning 
har gjorts med beaktande av att denna period i jämförelse med liknande bolag har haft en normal 
omsättningstakt och volatilitet.  
 
För Klövern A utgör 20 dagars VWAP till och med den 16 september 2015 7,9968 kr, vilket 
avrundat (till närmaste två decimaler) motsvarar en aktiekurs på 8,00 kr per aktie. För Klövern B 
utgör 20 dagars VWAP 20 dagar till och med den 16 september 2015  7,9154 kr, vilket avrundat 
motsvarar en aktiekurs på 7,92 kr per aktie. Dessa kurser kan alltså, enligt vår bedömning, anses 



 

 

utgöra marknadsvärdet för respektive aktie vid börsens stängning den 16 september 2015, utan 
hänsyn tagen till det antal aktier som ska överlåtas vid tillfället.
 

Swedbank har accepterat att styrelsen offentliggör detta utlåtande enbart på premisserna att 
Swedbank erhåller en skadeslöshetsförbindelse från Corem och att värderingsutlåtandet inte 
används av någon annan än styrelsen för Corem för något annat syfte än det här uppgivna. 
 
Svensk lag ska tillämpas på detta utlåtande. 
 
Stockholm, 16 september 2015 
 
 
 
Joacim Sjöberg     Mats Larsson 
Swedbank Corporate Finance Swedbank Corporate Finance, ECM 


