
 

Punkt 16 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 
för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier 

Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman 
den 27 april 2022 beslutar att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna 
aktier enligt nedan. 

Bemyndigande att förvärva egna aktier 

Styrelsen bemyndigas att, längst under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av 
aktier i bolaget enligt följande: 

(i) Förvärv får ske av högst så många egna stamaktier av serie A, serie B respektive serie 
D samt preferensaktier att koncernens totala innehav av egna stamaktier av serie A, 
serie B respektive serie D samt preferensaktier efter förvärv, uppgår till högst tio (10) 
procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. 

(ii) Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen Nasdaq Stockholm 
eller annan reglerad marknadsplats. 

(iii) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid 
registrerade kursintervallet. 

(iv) Betalning för aktierna ska erläggas kontant. 

(v) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 

Bemyndigande att överlåta egna aktier 

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i 
bolaget enligt följande: 

(i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för 
styrelsens beslut. 

(ii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller annan 
reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt till tredje man i samband med företags- eller fastighetsförvärv. 

(iii) Överlåtelse får endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade 
kursintervallet. 

(iv) Vid överlåtelse på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det 
inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt 
i förhållande till börskurs får tillämpas. 



 

(v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av 
fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. 

(vi) Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma. 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för 
säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås. 

Syfte 

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets 
kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat 
aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att 
överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv 
genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital 
eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar 
med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte. 

Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid dagen för utfärdande av kallelse till årsstämman 
till 2 913 825 stamaktier av serie A, 31 191 000 stamaktier av serie B samt 42 000 stamaktier av 
serie D, motsvarande cirka 3,11 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie A i 
bolaget, cirka 3,05 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie B i bolaget samt cirka 
0,56 procent av samtliga registrerade stamaktier av serie D i bolaget, vilket motsvarar cirka 
3,00 procent av totalt antal registrerade aktier i bolaget. 

Majoritetskrav 

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med 
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid 
årsstämman. 

    

Stockholm i april 2022 

Corem Property Group AB (publ) 

Styrelsen 
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