Punkt 18
Styrelsens i Paradox Entertainment AB (publ), org. nr. 556536-8684 (”Bolaget”) fullständiga
förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet,
under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier och eller
utgivande av konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier, med
rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är dels med hänsyn till att
Bolaget för sin eventuella utveckling eller för sin finansiering kan komma att behöva emittera aktier,
konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner för kapitalbehov, dels för att ge styrelsen möjlighet att
finansiera företagsförvärv eller förvärv av rättigheter. Aktierna, de konvertibla skuldebreven eller
teckningsoptionerna ska, vid emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till en
teckningskurs som inte väsentligen avviker nedåt från marknadsvärdet baserat på Bolagets aktie vid
vart tillfälle som bemyndigandet utnyttjas. Styrelsen föreslås härutöver ha befogenhet att besluta att
betalning för aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner även ska kunna ske mot kontant
betalning eller genom apport, kvittning eller med villkor; samt att emissioner med stöd av
bemyndigandet högst får omfatta ett sådant antal aktier att den sammanlagda utspädningseffekten inte
överstiger 10 procent av aktiekapitalet och rösterna efter full utspädning.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar verkställande respektive vice verkställande direktören
att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av beslut enligt ovan förslag vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.
För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de angivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.
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Punkt 19
Styrelsens i Paradox Entertainment AB (publ), org. nr. 556536-8684 (”Bolaget”) fullständiga
förslag till beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om företrädesemission
Styrelsen föreslår att styrelsen, vid sidan av generellt emissionsbemyndigande enligt punkten 18 och
för tiden fram till nästa årsstämma, bemyndigas av stämman att fatta beslut om företrädesemission av
aktier i enlighet med följande.
Det högsta antal aktier som ska kunna utges är en ny aktie för varje gammal aktie. Emissionskursen
ska fastställas av styrelsen med sedvanlig rabatt relativt aktuell börskurs då emissionsbemyndigandet
tas i anspråk (i enlighet med så kallade riktlinjer för ”TERP”); dock ska emissionskursen inte kunna
sättas lägre än 15 öre per aktie. Betalning under emission enligt bemyndigandet ska även kunna
erläggas genom kvittning mot klar skuld enligt Bolagets bokföring.
Detta specifika bemyndigande ska gälla parallellt med det generella emissionsbemyndigandet enligt
punkten 18, och ska ej utnyttjas för det fall den avyttring till Cabinet som behandlas i punkten 12
kommer till stånd.
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar verkställande respektive vice verkställande direktören
att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av beslut enligt ovan förslag vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.
För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de angivna rösterna
för de vid stämman företrädda aktierna.
Ändamålet med företrädesemissionen är att göra Bolaget fritt från räntebärande skulder för det fall
avtalad avyttring av Bolagets verksamhet till Cabinet Holdings Inc. (”Cabinet”) inte kommer till stånd,
för att i så fall bidra till att Bolaget får ytterligare strategiskt rådrum och neutralt kassaflöde.
Huvudägaren Beagle Investments SA (”Beagle”), med lånefordringar motsvarande totalt cirka 4
MSEK utifrån dagens dollarkurs, har förklarat att Beagle kommer att teckna sin prorata-andel i
företrädesemissionen och i möjligaste mån kommer att betala genom kvittning.
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