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Stockholm, 2011-10-24 20:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägarna i Paradox
Entertainment AB (publ), 556536-8684, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 17 november 2011 kl 09.30, på Scandic Park Hotel, Karlavägen 43 i
Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 november 2011, dels anmäla sig
och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig hos Bolaget senast fredagen den 11
november 2011 kl 15.00.
Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman görs per post till Paradox
Entertainment AB, Nybrogatan 15, 114 39 Stockholm, per fax till 08-555 177 99, eller via epost till info@paradox-entertainment.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn,
person-/organisationsnummer, gärna adress och telefonnummer, samt uppgifter om
eventuella ställföreträdare, ombud och biträden.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara
äldre än ett år, dock inte i de fall fullmakten enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt
fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra
bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 11 november
2011, genom sin förvaltares försorg tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i aktieboken
för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman och utöva rösträtt.
Aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 44 622 465 aktier med en
röst per aktie.
Aktieägares frågerätt
Aktieägare som är närvarande vid den extra bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § 1 st 1 p.
aktiebolagslagen (2005:551).
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
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3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för
aktieägarna
9. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut
Punkten 7 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i
enlighet med punkten 8 nedan, föreslår styrelsen att Bolagets bolagsordning ändras enligt
följande:
§4
Nuvarande lydelse: ”Aktiekapitalet utgör lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000
kronor.”
Föreslagen lydelse: ”Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000
kronor.”
§5
Nuvarande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000.”
Föreslagen lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.”
Punkten 8 - Beslut om att godkänna styrelsens förslag om nyemission av aktier med
företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att
öka Bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.
Styrelsen föreslår att högst 44 622 465 aktier emitteras till en teckningskurs om 0,4 SEK per
aktie. Vid fullteckning kommer nyemissionen därmed inbringa en emissionslikvid om cirka
17,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4
462 246,50 SEK genom emissionen.
Varje ägare av aktier i Bolaget äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det
antal aktier innehavaren förut äger, där innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget föreslås ge
rätt att erhålla en (1) teckningsrätt och att en teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
Aktieägare och övriga föreslås även ha möjlighet att teckna aktier i nyemissionen utan
teckningsrätt för det fall emissionen inte fulltecknas genom utnyttjande av teckningsrätter.
I styrelsens fullständiga förslag till emission som kommer att tillhandahållas senast den 3
november 2011, kommer anges syftet med emissionen, förslag till fördelningsgrund för de
som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, avstämningsdag, teckningstid samt period
för betalning etc.
Förslaget enligt ovan är villkorat av att stämman beslutar godkänna styrelsens förslag till
ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 7 ovan.
Majoritetskrav för beslut
För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrigt
Styrelsens fullständiga förslag för beslut i punkten 8 ovan, tillsammans med en kopia av
bolagsordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551), finns
senast från och med den 3 november 2011 tillgängliga hos Bolaget, adress enligt ovan, och
på Bolagets hemsida www.paradox-entertainment.com och kan, utan kostnad för
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mottagaren, tillställas de aktieägare som anmäler önskemål om detta till Bolaget.
Stockholm i oktober 2011
STYRELSEN FÖR PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL)
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