
 

Punkt 17 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av 
bolagsordningen  
Styrelsen i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440, föreslår att årsstämman 
den 27 april 2022 beslutar att ändra punkt 5.2 i bolagsordningen enligt följande. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5.2 Vinstutdelning på stamaktier 

Alla stamaktier ska, med beaktande av vad 

som framgår nedan, ha rätt till utdelning utan 

företrädesrätt sinsemellan. 

Om utdelning beslutas ska följande gälla: 

• Stamaktier av serie A och serie B har 

rätt till samma utdelning per aktie. 

• Stamaktierna av serie D har rätt till 

femtio (50) gånger den sammanlagda 

utdelningen på stamaktierna av serie 

A och serie B, dock högst tjugo (20) 

kronor per stamaktie av serie D och 

år. 

Om utdelningen per stamaktie av serie D 

understiger tjugo (20) kronor ska 

utdelningsbegränsningen om tjugo (20) 

kronor höjas så att det belopp med vilket 

utdelningen understigit tjugo (20) kronor per 

år kan delas ut vid senare tillfälle om 

tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas 

varefter utdelningsbegränsningen ska återgå 

till tjugo (20) kronor. 

Utbetalning av utdelning avseende stamaktie 

av serie D ska göras i fyra (4) lika stora 

delbetalningar. Avstämningsdagar för 

utbetalning av utdelning ska vara den sista 
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av serie A, serie B respektive serie D ska 

göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. 

Avstämningsdagar för utbetalning av 



 

vardagen i juni, september, december och 

mars. 

utdelning ska vara den sista vardagen i juni, 

september, december och mars. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att ändra första stycket i punkt 5.3 i 
bolagsordningen enligt följande. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5.3 Vinstutdelning på preferensaktier 5.3 Vinstutdelning på preferensaktier 

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt 

framför stamaktierna till årlig utdelning av 

tjugo (20) kronor per aktie med kvartalsvis 

utbetalning om 5,00 kronor per aktie. 

Avstämningsdagar för utbetalningarna ska 

vara sista vardagen i juni, september 

respektive december månad efter 

årsstämman samt mars månad året efter 

årsstämman. 

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt 

framför stamaktierna till årlig utdelning av 

tjugo (20) kronor per aktie med kvartalsvis 

utbetalning om 5,00 kronor per aktie. 

Avstämningsdagar för utbetalningarna ska 

vara sista vardagen i juni, september, 

december och mars. 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att införa en ny punkt i bolagsordningen som 
tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 
§ aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna 
utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som 
föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Eftersom det föreslås att punkten läggs in som en ny 
punkt 9 föreslås även omnumrering av efterföljande punkter i bolagsordningen så att de 
tidigare punkterna 9 – 12 blir punkterna 10 – 13. 

Föreslagen lydelse  

9 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket 

aktiebolagslagen (2005:551). 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per 

post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). 

I syfte att kunna utnyttja det alternativ som aktiebolagslagen anger om utomståendes närvaro 
vid bolagsstämma föreslår styrelsen att ett nytt stycke införs i den enligt ovan omnumrerade 
punkten 10 i bolagsordningen i enlighet med nedan. Vidare föreslår styrelsen att 



 

bolagsstämma, utöver att kunna hållas i Stockholm, även ska kunna hållas i Solna, genom att 
ändra den enligt ovan omnumrerade punkten 10 i bolagsordningen i enlighet med nedan. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA 

På årsstämma ska följande ärenden 
förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av 
röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justerare. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisningen och 
revisionsberättelsen samt 
koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen. 

7. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen 
och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner beträffande Bolagets 
vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
och verkställande direktören. 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
samt antalet revisorer och 
revisorssuppleanter. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och 
revisor eller revisorer. 

10. Val av styrelse samt i förekommande fall 
revisor eller revisorer. 

11. Annat ärende, som ankommer på 
stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 

10 BOLAGSSTÄMMA 

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller 
Solna. 

Styrelsen får besluta att den som inte är 
aktieägare i bolaget ska, på de villkor som 
styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller 
på annat sätt följa förhandlingarna vid 
bolagsstämma. 

På årsstämma ska följande ärenden 
förekomma till behandling: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av 
röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justerare. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisningen och 
revisionsberättelsen samt 
koncernredovisningen och 
koncernrevisionsberättelsen. 

7. Beslut om: 

a) fastställande av resultaträkningen 
och balansräkningen samt 
koncernresultaträkningen och 
koncernbalansräkningen, 

b) dispositioner beträffande Bolagets 
vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
och verkställande direktören. 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
samt antalet revisorer och 
revisorssuppleanter. 



 

eller bolagsordningen. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och 
revisor eller revisorer. 

10. Val av styrelse samt i förekommande fall 
revisor eller revisorer. 

11. Annat ärende, som ankommer på 
stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen. 

Styrelsens förslag till ny bolagsordning bifogas som Bilaga A. 

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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