EMISSION 2
STYRELSENS FÖR WILLAK AB BESLUT OM EMISSION
AV TECKNINGSOPTIONER 2018/2019

Styrelsen för Willak AB beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission
av teckningsoptioner enligt följande.
1.

Bolaget ska emittera högst 1.116.000 teckningsoptioner där tre teckningsoptioner ska medföra
rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav att bolagets aktiekapital kan komma att
ökas med högst 186.000 kronor.

2.

Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av de som har tecknat aktier i den av styrelsen
samma dag beslutade företrädesemissionen av aktier (”Emission 1"), där varje tecknad aktie
ger rätt att teckna en teckningsoption.

3.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

4.

Teckning ska ske på teckningslista under tiden från och med den 26 februari 2018 till och med
den 12 mars 2018. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5.

För varje tecknad och tilldelad aktie i Emission 1 ska tilldelas en teckningsoption.

6.

För teckningsoptionerna gäller bilagda villkor för teckningsoptioner 2018/2019, Bilaga. Av
villkoren följer bl.a.
(a)

att tre teckningsoptioner ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant
betalning till en teckningskurs om 10 kronor;

(b)

att teckningsoptionen får utnyttjas under tiden från och med 1 februari 2019 till
och med den 15 februari 2019; och

(c)

att teckningskurs liksom antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till
teckning av kan komma att omräknas vid bl.a. fondemission, sammanläggning
eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

7.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar tilldela en
teckningsoption för varje tecknad och tilldelad aktie i Emission 1.

8.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i styrelsens
beslut, och bolagsstämmans godkännande, som kan erfordras i samband med registrering av
beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
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