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Kommuniké från årsstämma
Aktieägare i Paradox Entertainment AB (publ) höll årsstämma måndagen den 24 maj
2010 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.
• Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning
fastställdes av stämman.
• Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes. Stämman beslutade
vidare att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2009.
• Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2009.
• I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till nästa årsstämma som
styrelseordförande Mikael Wirén samt som styrelseledamöter Michael Hjorth,
Fredrik Malmberg, Carl Molinder och Christoffer Saidac. Bengt Beergrehn valdes
på årsstämman 2009 till ordinarie revisor, med Kerstin Hedberg som suppleant,
för tiden fram till årsstämman 2013.
• Stämman beslutade omval av sittande valberedning med Erik Fällström, Mikael
Wirén och Mikael Malmquist som ledamöter och Fällström som valberedningens
ordförande.
• Valberedningens förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättning till
ledande befattningshavare fastställdes av stämman.
• Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av
aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, dels för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen
möjlighet att finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Den
sammanlagda utspädningseffekten får inte överstiga 10%.
• Stämman beslutade enhälligt i enlighet med det av styrelsen framlagda
förslaget avseende aktierelaterat incitamentsprogram. Kortfattat innebär
incitamentsprogrammet att teckningsoptioner utges till koncernens ledande
befattningshavare och ett fåtal andra särskilt viktiga medarbetare. Löptiden
för optionerna är tre år. Utövandekursen är 3,57 kr, motsvarande 125 procent av
börskursen för Bolagets aktier i direkt anslutning till stämmotillfället. Det
totala antalet teckningsoptioner som dagens beslut omfattar uppgår till 750 000
stycken, berättigande till samma totala antal aktier, och innebär en utspädning
vid tänkt fullt utövande om cirka 1,7 procent.
För ytterligare information
Fredrik Malmberg
Verkställande Direktör
Tel: +1 (323) 655-1700, Mob: +1 (310) 663-3214
E-post: fmalmberg@paradoxent.com
Niklas Nyström
Vice verkställande direktör
Tel: +46 (8) 555 177 94, Mob: +46 (708) 87 01 57
E-post: niklas.nystrom@paradox-entertainment.com
Joakim Zetterberg
Director of Publishing / Investor Relations
Tel: +1 (323) 655-1708, Mob: +1 (310) 623-2918
E-post: jzetterberg@paradoxent.com
Paradox Entertainment AB
Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst
karaktärsbaserade varumärken, såväl egenägda som inlicenserade. Bolaget är även
licensagent för externa rättigheter. Verksamheten drivs till stor del genom
helägda Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena
exploateras bland annat i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar,
datorspel, internet/mobilspel, leksaker och samlarföremål. Företaget äger bland
annat Robert E Howards berättelser och karaktärer, till exempel Conan the
Barbarian, Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Totalt innehåller
rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och karaktärer. Bland Bolagets
aktuella produktioner finns filmerna Conan, Buck Rogers och Chariots of the
Gods. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North Premier
(PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.
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