KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WeSC AB (PUBL)
Aktieägarna i WeSC AB (publ), org.nr 556578-2496 (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 22 december 2015 kl. 10.00 hos Advokatfirman Lindahl,
Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:


dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
16 december 2015, och



dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen
den 16 december 2015, under adress WeSC, Att: Roger Sacklén, Box 27289,
102 53 Stockholm med angivande av ”Bolagsstämma”, per telefon 08-46 50 50
00, per fax 08-46 50 50 99 eller via e-post till stamma@wesc.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna
hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som
normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear) onsdagen den
16 december 2015 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Vid anmälan ska uppges namn och antal biträden (högst två), samt bör uppges person‐
eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör i
förekommande fall bifogas behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt
i original för ställföreträdare och ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet.
Fullmaktsformulär
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wesc.com samt skickas
utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
1.

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Val av en eller två justeringsmän

4.

Godkännande av dagordning

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Beslut om nyemission mot betalning i apportegendom

7.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare

8.

Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 6 – Beslut om nyemission mot betalning i apportegendom
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission mot betalning i
apportegendom. Apportemissionen genomförs som ett led av Bolagets förvärv av 7 800

aktier i The Shirt Factory AB, org. nr 556293-5477, Box 5015, 102 41 Stockholm (”Shirt
Factory”) och genomförs enligt följande villkor:
1. Bolagets aktiekapital ökas med 1 150 541,99 kronor genom nyemission av
12 729 600 aktier.
2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma säljarna av Shirt Factory:
a.

Texcel International AB (publ), org. nr 556540-1667,

b.

Twill AB, org. nr 556707-7689,

c.

Lennart Hendén, personnr 490926-1010, samt

d.

Linnea Braun Hendén, personnr 550207-0104.

3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 4
januari 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 4 januari 2016 genom
tillförsel av 7 800 aktier i Shirt Factory (”Apportegendomen”). Styrelsen ska äga
rätt att förlänga betalningstiden.
5. Aktierna emitterade i apportemissionen får inte tas upp i Bolagets aktiebok före
avstämningsdagen för företrädesemissionen under punkt 7 på dagordningen.
6. Apportegendomen beräknas upptas till 28 005 120 kronor i Bolagets
balansräkning. Det slutliga värdet till vilket Apportegendomen kommer att tas
upp i Bolagets balansräkning kommer dock, på grund av tillämpliga
redovisningsregler, att fastställas slutligt med hänsyn till värdet på Bolagets aktie
vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan således komma att avvika från
ovan belopp.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med
minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
Beslutet enligt punkten 6 är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag enligt punkt 7 på dagordningen.
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.

Punkt 7 – Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital genom
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande villkor:
1. Bolagets aktiekapital ökas med högst 1 199 168,51 kronor genom nyemission av
högst 13 267 604 aktier. Teckningskursen är 1,65 kronor per aktie.
2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. Varje
aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1)
teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till
aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter 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 fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter
och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.
4. För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt
enligt punkterna 2 - 3 ovan, ska tilldelningen ske till eventuella garanter av
emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.
5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna nya aktier ska vara onsdagen den 30 december 2015.
6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning
under tiden från och med den 5 januari 2016 till och med den 20 januari 2016.
Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
7. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid
som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild
teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska
erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota
som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
dels tiden för teckning, dels tiden för betalning.
8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på
särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt
6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier ska erläggas kontant
senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar

besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden
för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.
Beslutet enligt punkten 7 är villkorat av att bolagsstämman beslutar i enlighet med
styrelsens förslag enligt punkt 6 på dagordningen.
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.
Upplysningar på extra bolagsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Övrigt
Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att
hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Hängövägen 27, 115 41 Stockholm
samt på Bolagets webbplats www.wesc.com senast tisdagen den 8 december 2015.
Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.
______________________
Stockholm i december 2015
WeSC AB (publ)
Styrelsen

