Styrelsens förslag till beslut om nyemission mot betalning i apportegendom
(punkt 6)
Styrelsen i WeSC AB (publ), org. nr 556578-2496, (”Bolaget”) 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.
Handlingar enligt 13 kap. 6-8 § aktiebolagslagen bilägges, Bilaga 1.
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.

_________________
WeSC AB (publ)
Stockholm i december 2015
Styrelsen
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