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Kommuniké från årsstämma
Stockholm, 2014-05-22 17:57 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägare i Paradox
Entertainment AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 i Stockholm. Alla
beslut togs enligt förslag av stämman. 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 2013.
Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till nästa årsstämma som
styrelseordförande Mikael Wirén samt som styrelseledamöter Michael Hjorth, Carl
Molinder och Christoffer Saidac. Bengt Beergrehn valdes som revisor, med Kerstin
Hedberg som suppleant, för tiden fram till slutet av årsstämman 2015.
Stämman beslutade omval av Sture Hedlund, Hans Sachs och Mikael Wirén till
Bolagets valberedning med Hans Sachs som ordförande.
Styrelsens 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
procent.
Stämman godkände Styrelsens förslag om aktierelaterat incitamentsprogram för
nyckelpersoner i amerikanska verksamheten.
Om Paradox Entertainment
Paradox Entertainment utvecklar och licensierar sitt rättighetsbibliotek genom att generera
intäkter från olika former av underhållning, till exempel film-, tv-, spel-, förlag- och
leksaksindustrierna. Företaget äger bland annat välkända rättigheter som Conan the
Barbarian, Kull of Atlantis, Solomon Kane, Mutant Chronicles, samt Robert E. Howards
samlade verk. Därutöver producerar, samproducerar och finansierar bolaget filmer för en
global marknad. Verksamheten drivs genom helägda Paradox Entertainment Inc, baserat i
Los Angeles, USA. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North
Premier (PDXE, SE0000598054) med Günther & Wikberg Fondkommission som Certified
Adviser.
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