
 
 

Punkt 14 - Styrelsens förslag till beslut om a) minskning av bolagets 
aktiekapital genom indragning av preferensaktier och b) 
bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission 
av stamaktier av serie d till innehavare av inlösenfordran med 
betalning genom kvittning 

Bakgrund 

För att möjliggöra ökad finansiell flexibilitet föreslår styrelsen i Corem Property Group AB (publ), 
org. nr 556463-9440, att årsstämman den 27 april 2022 beslutar att genomföra ett 
inlösenerbjudande, i vilket bolagets preferensaktieägare ska erbjudas att lösa in preferensaktier 
med återbetalning till preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran. Inlösenfordran kan 
endast användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom kvittning.  

Styrelsen föreslår även att stämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet 
genom nyemission av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning 
genom kvittning.  

Med anledning härav föreslår styrelsen att årsstämman fattar följande beslut. Stämmans beslut i 
enlighet med punkterna 14 a) och 14 b) nedan ska antas som ett beslut. 

Punkt 14 a) Beslut om minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av 
preferensaktier 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med högst 
24 830 590 kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av högst 12 415 295 preferensaktier.  

Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras i syfte att genomföra en återbetalning till 
preferensaktieägarna i form av en inlösenfordran på bolaget.  

Skälet till att enbart preferensaktier erbjuds inlösen är för att möjliggöra ökad finansiell 
flexibilitet för bolaget. Stamaktierna av serie D utgör uteslutande eget kapital, vilket kan jämföras 
med bolagets preferensaktier som anses till lika delar utgöra eget kapital och räntebärande skuld 
enligt ratinginstitutens regelverk. Ett ökat antal nya stamaktier av serie D skapar bättre 
förutsättningar för bolaget att, över tid, nå en ”investment grade” rating. En sådan rating bedöms 
minska bolagets finansiella risk och förväntas samtidigt förbättra förvaltningsresultatet till följd 
av lägre finansieringskostnader. 

För varje inlöst preferensaktie ska betalas en inlösenfordran på bolaget om 314 kronor 
(”Inlösenfordran”), varav 312 kronor överstiger aktiens kvotvärde. Betalning med Inlösenfordran 
sker vid anmälan för inlösen, varvid preferensaktierna kommer apportreserveras i Euroclear-
systemet av emissionsinstitutet. Beloppet på Inlösenfordran är satt utifrån stängningskursen för 
bolagets preferensaktie per den 25 mars 2022, vilket var den sista handelsdagen före 
offentliggörandet av bolagets inlösenerbjudande till preferensaktieägarna. 



 
 

Inlösenfordran kan endast användas till att betala för tecknade stamaktier av serie D genom 
kvittning och Inlösenfordran förfaller i samband med tidpunkten för betalning av tecknade aktier 
i sådan kvittningsemission. 

Inlösenfordran kan inte överlåtas, är inte räntebärande och berättigar inte till utbetalning av 
inlösenbeloppet på något annat sätt än som anges under punkt 14 b). 

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 b) om 
utdelning och överföring av resterande medel i ny räkning, finns 20 494 363 376 kronor kvar av 
det disponibla beloppet i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen. Det totala 
inlösenvederlaget beräknas uppgå till totalt högst 3 898 402 630 kronor. Utöver 
minskningsbeloppet utskiftas ett vederlag om totalt högst 3 873 572 040 kronor, varvid bolagets 
fria egna kapital ska tas i anspråk. Utöver minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets egna 
bundna kapital inte påverkas. 

Anmälningsperioden för inlösenerbjudandet löper under perioden från och med den 16 maj 2022 
till och med den 30 maj 2022 genom användandet av en särskild anmälningssedel som 
tillhandahålls av bolaget. Styrelsen bemyndigas förlänga anmälningsperioden. Anmälan är 
bindande och preferensaktier anmälda för inlösen apportreserveras i Euroclear-systemet vid 
anmälan om inlösen. 

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdagen, vilken beräknas infalla den 12 maj 2022. 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av 
preferensaktier kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols 
tillstånd, eftersom bolaget i anslutning till registreringen av minskningen av aktiekapitalet 
samtidigt kommer att genomföra en nyemission med betalning genom kvittning med stöd av 
bemyndigande från bolagsstämman enligt punkt 14 b) nedan, innebärande att varken bolagets 
bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. 

______________________ 

Styrelsens yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1. Revisorns yttrande 
enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 2.  

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 3. Revisorns 
yttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 4. 

Punkt 14 b) Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission 
av stamaktier av serie D till innehavare av inlösenfordran med betalning genom kvittning 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid 
gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen 
intill nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av 
högst 13 905 130 stamaktier av serie D i bolaget, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 
högst 27 810 260 kronor. 



 
 

Nyemission ska ske till en teckningskurs om 280,361 kronor per stamaktie av serie D. 
Teckningskursen motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för tecknade 
stamaktier av serie D ska erläggas i samband med teckning genom kvittning mot innehavarens 
Inlösenfordran enligt punkt 14 a) ovan. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att 
nyemission ska kunna ske för att kunna kvitta Inlösenfordran enligt punkt 14 a) ovan mot 
stamaktier av serie D i bolaget. 

De nya stamaktierna av serie D ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket 
och stamaktierna av serie D införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

Majoritetskrav 

För giltiga beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att besluten biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
årsstämman. Vad avser årsstämmans beslut i punkten 14 a) krävs också att beslutet biträtts av 
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är 
företrädda vid stämman inom varje aktieslag som är företrätt vid stämman och för vilket 
aktieslag aktiernas rätt försämras genom beslutet.  

    

Stockholm i april 2022 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 

 

 
1 Den exakta teckningskursen är 280,357142857143 kronor. 
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