Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman i Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695,
(“Bolaget”) beslutar om att öka Bolagets aktiekapital med högst 7 500 000 kronor
genom nyemission av högst 750 000 aktier enligt följande villkor.
1.

Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma allmänheten. Styrelsen kommer att prioritera tilldelning av aktier till
sådana tecknare, inklusive nuvarande aktieägare, som anmäler intresse för
deltagande till Mangold Fondkommission AB senast kl. 17:30 den 8 juni 2015.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga anmälningstiden, samt att stänga erbjudandet
före den 8 juni 2015 om emissionen fulltecknas före detta datum.

2.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda det långsiktiga
ägandet i Bolaget, samt att stärka Bolagets finansiella ställning. Därmed främjas
Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.

3.

Teckning av aktier sker genom teckning på teckningslista under tiden från och
med den 1 juni 2015 till och med den 8 juni 2015. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga teckningstiden.

4.

Aktierna ska betalas genom kontant betalning eller genom kvittning.
Kvittningsberättigade är de som innehar fordringar gentemot Bolaget hänförliga till
utestående konvertibler i Konvertibelprogram 2013/2015.

5.

Betalning för tecknade och tilldelade aktier som betalas såväl kontant som genom
kvittning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter avsändande av
avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt
att förlänga tiden för betalning.

6.

De nya aktierna emitteras till en kurs om tio (10) kronor per aktie. Teckningskursen
för de nya aktierna motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde.

7.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.
___________________________

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos
Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
___________________________
Stockholm i april 2015
Wonderful Times Group AB (publ)
Styrelsen

