KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WILLAK AB
Willak AB håller extra bolagsstämma fredagen den 2 augusti 2019 klockan 10.00 i Willaks lokaler på
Idögatan 38 i Linköping.
A. Anmälan mm
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska
dels

vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen
den 27 juli 2019, och

dels

anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 30 juli 2019.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Willak AB, Idögatan 38, 582 78
Linköping eller per e-post: martin.axelsson@willak.se. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst
två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom
förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 27 juli 2019 Sådan registrering kan vara
tillfällig.
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud
med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets
webbplats, www.willak.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per
telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än
ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta
inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara
bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antal aktier i Bolaget
I Willak finns 8 365 713 st aktier, samtliga med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Öppnande av stämman och val av ordförande
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller flera justeringsmän
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordning
Beslut om riktad emission av aktier
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om riktad emission av aktier (punkt 6)
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 1 428 571 aktier av
serie B till kursen 1,40 kr/aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Dividend Sweden AB.
Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget med anledning av
bolagets avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB. Teckningskursen ska vara 1,40 kronor för
varje ny aktie vilket motsvarar marknadsmässig kurs. Teckning av aktier ska ske den 2 augusti 2019.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom
kvittning samtidigt som teckning. Aktiekapitalet kan öka med högst 714 285:50 kr. De nya aktierna
ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget överenskommit med den teckningsberättigade om kvittning.
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 7)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Antalet aktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av antalet aktier
med maximalt 12 000 000 stycken.
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig
emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med
apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare
rörelsekapital för att expandera verksamheten.

A.

UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Styrelsens förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida,
www.willak.se, från och med den 18 juli 2019. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7
kap 32 § aktiebolagslagen.
Linköping i juli 2019
Willak AB (publ)

Styrelsen

