Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Detta pressmeddelande
offentliggörs i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden.

20 november 2020

M2 Asset Management förvärvar aktier i Corem Property Group och utlöser därmed budplikt
M2 Asset Management AB (publ) (”M2”) har förvärvat 1 607 021 stamaktier av serie A och 16 072 501
stamaktier av serie B i Corem Property Group AB (publ) (”Corem”), motsvarande 4,7 procent av
aktierna och 4,8 procent av rösterna i Corem, till ett pris om 18,60 kronor kontant per stamaktie av
serie A respektive serie B. De förvärvade aktierna i Corem tillträddes den 18 november 2020. Efter
förvärvet äger M2 och dess dotterbolag 46,4 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Corem.
Genom förvärvet utlöses budplikt vilket innebär att M2 är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud
avseende resterande aktier i Corem inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra samtliga aktier
som nyligen har förvärvats.
”– Vi är glada för att kunna stärka vårt ägande i Corem och vi bedömer att tidpunkten var bra. Att
förvärvet utlöser budplikt var inget självändamål utan vi bedömer fortsatt att Corem utvecklas bäst i
egen regi som ett noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Vi ser fram emot att, tillsammans med Corems
övriga drygt 7 600 aktieägare, få fortsätta att verka för värdetillväxt i Corem.”, säger M2:s ordförande
Rutger Arnhult.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Rutger Arnhult, ordförande, 070-458 24 70, rutger.arnhult@m2gruppen.se
M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se
Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 08:00 CET.
Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar
budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad
marknad måste, i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden, offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett
sådant offentliggörande.

