Styrelsens förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen och
b) riktad nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, till allmänheten (punkt 8)
a) Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den Nyemission 2 som föreslås i punkten b) nedan förslår
styrelsen i Wonderful Times Group AB, org.nr 556684-2695, (“Bolaget”) att
bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet
aktier ändras enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras
från (efter beslut enligt punkt 7 på dagordningen) lägst 4 000 000 kronor och högst
16 000 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 40 000 000
och högst 160 000 000 till lägst 100 000 000 till högst 400 000 000.
Bolagsordningen § 4 får därmed följande lydelse:
”Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.”
”The share capital shall amount to not less than SEK 10,000,000 and not more than
SEK 40,000,000.”
Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:
”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.”
”The number of share in the company shall be no less than 100,000,000 and no
more than 400,000,000.”
b) Förslag till riktad nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, till allmänheten (”Nyemission 2”)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att öka Bolagets
aktiekapital med högst 12 000 000 kronor (efter beslut enligt punkt 7 på
dagordningen) genom en riktad nyemission av högst 120 000 000 aktier enligt
följande villkor:
1.

Rätt att teckna nya aktier ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma allmänheten.

2.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen finner detta
motiverat för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och med erforderlig grad av
säkerhet säkerställa att Bolaget säkrar nödvändig finansiering. Därmed främjas
Bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare. Styrelsen lägger
härvid särskild vikt vid det låga intresset från såväl befintliga aktieägare som
externa tecknare att delta i Nyemission 1. Mot bakgrund av detta bedömer
styrelsen att förutsättningarna för att genomföra Nyemission 2 som en
företrädesemission är mycket små.

3.

Teckning av aktier sker genom teckning på teckningslista under tiden från och
med den 24 april 2014 till och med den 12 maj 2014. Styrelsen ska äga rätt att
förlänga teckningstiden.

4.

Aktierna ska betalas genom kontant betalning senast tre (3) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.
Styrelsen ska i förekommande fall äga rätt att medge betalning genom kvittning i
efterhand av eventuella brygglån, i den mån sådana upptas för att täcka Bolagets
likviditetsbehov tills emissionen är genomförd.

5.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 10 öre per aktie. Teckningskursen för de
nya aktierna motsvarar enligt styrelsen bedömt marknadsvärde inklusive av
styrelsen bedömd lämplig emissionsrabatt för att säkerställa tillräcklig teckning i
emissionen och därmed Bolagets kapitalbehov. Härvid har styrelsen särskilt
beaktat att Bolaget under våren 2014 försökt genomföra Nyemission 1 till kursen
35 öre, men att deltagandet varit för lågt för att Bolaget ska kunna genomföra en
framgångsrik kapitalanskaffning till sådan emissionskurs. Vidare har Bolaget tagit
hänsyn till diskussioner med aktieägare angående till vilken emissionskurs
erforderliga åtaganden kan erhållas för att säkerställa en hög teckningsgrad i
förevarande Nyemission 2.

6.

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.

7.

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.

8.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) ovan.
___________________________

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) ovan ska antas som ett beslut.
Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om upphävande av
styrelsens beslut, med bolagsstämmans efterföljande godkännande, av nyemission med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, minskning av aktiekapitalet, samt nyemission
av aktier och sammanläggning av aktier enligt punkterna 6-7 och 9 på dagordningen.
Bolagsstämmans beslut i enlighet med ovan 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.
Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1-4.

___________________________
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