STYRELSENS FÖR COMMUNITY ENTERTAINMENT SVENSKA AKTIEBOLAG (PUBL) BESLUT OM
NYEMISSION AV AKTIER MED FÖRETRÄDESRÄTT FÖR AKTIEÄGARNA
Styrelsen för Community Entertainment Svenska Aktiebolag (publ), org.nr 556588-3229, beslutar,
under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma, att öka bolagets aktiekapital med högst
2 259 040 kronor genom emission av högst 2 259 040 nya aktier.
För emissionen ska följande villkor gälla.
a)

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen
den 8 september 2017 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att en befintlig
aktie berättigar till teckning av en ny aktie.

b)

Teckning av de nya aktierna ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall
samtliga aktier inte tecknas med stöd av företrädesrätter ska styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen och vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till
andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan
erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och,
i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Av praktiska hänsyn får styrelsen, vid beslut om
tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, besluta om att tilldelning endast sker av ett
visst lägst antal aktier.

c)

Betalning om 2 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så
särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det
lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.

d)

Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det
fall tecknade aktier betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med
den 12 september 2017 till och med den 26 september 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga
teckningstiden.

e)

Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden som
anges i punkt (d) ovan och sålunda tecknade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på
avräkningsnota. För det fall tecknade aktier betalas genom kvittning ska teckning ske på
teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som betalningstiden.

f)

De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

Emissionen förutsätter att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag av den 31 augusti 2017
om ändring av gränserna för antalet aktier samt att den föreslagna ändringen verkställs.
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Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i styrelsens
beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller
registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.
_____________
Stockholm den 31 augusti 2017
Community Entertainment Svenska Aktiebolag (publ)
Styrelsen
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