Kallelse till extra bolagsstämma i Paradox Entertainment AB (publ)

Publicerad: 2015-09-01 22:30:00 CEST

Sensori AB
Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Paradox Entertainment AB (publ)
Stockholm, 2015-09-01 22:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -Aktieägarna i Paradox Entertainment AB (publ), 556536-8684,
(”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24
september 2015 klockan 10.00, i Scandic Sergel Plazas lokaler,
Brunkebergstorg 9, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 september 2015, dels
anmäla sig och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig hos Bolaget
senast måndagen den 21 september 2015 klockan 15.00.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman görs per post till Paradox
Entertainment AB, c/o Engevik, Björkuddsvägen 7, 181 64 Lidingö eller via epost till investor@paradoxent.com. Vid anmälan ska 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 ska utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska 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 årsstämman insändas till Bolaget på
ovanstående adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före fredagen
den 18 september 2015, genom sin förvaltares försorg tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn i aktieboken för att ha rätt att delta i stämman och utöva
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rösträtt.

Aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 131 396 158
aktier med en röst per aktie.

Förslag till dagordning
Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om minskning av reservfonden för förlusttäckning samt avsättning
till fri fond
8. Val av styrelse
9. Bolagsstämmans avslutande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7 - Beslut om minskning av reservfonden för förlusttäckning samt
avsättning till fri fond
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut, villkorat av att Bolagsverkets
eller allmän domstols tillstånd, om minskning av reservfonden med sammanlagt
35 677 000 kronor för (i) förlusttäckning om 944 511 kronor, och (ii) avsättning
till fritt eget kapital med ett belopp om 34 732 489 kronor.

Punkt 8 – Val av styrelse
Förslag till val av styrelse kommer att presenteras senast i samband med
bolagsstämman.

Majoritetskrav för beslut
För giltigt beslut enligt punkten 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare
med mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Övrigt
Styrelsens fullständiga underlag och förslag till beslut enligt punkten 7 i
dagordningen, finns senast från och med den 10 september 2015 tillgängligt
hos Bolaget, adress enligt ovan, och på Bolagets hemsida,
www.paradoxent.com, och kan, utan kostnad för mottagaren, tillställas de
aktieägare som anmäler önskemål om detta till Bolaget.
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–-----------------------------Stockholm i september 2015
Styrelsen

Om Paradox Entertainment
Paradox Entertainment AB (publ) handlas på NASDAQ OMX-listan First North Premier
(PDXE, SE 0000598054 med Gunther & Wikberg Fondkommission som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter :
         Carl Molinder
         VD Paradox Entertainment AB
         Mob: +46 70 717 09 55 eller +1 (310) 904-8310
         E-post: cmolinder@paradoxent.com
         
         Torsten Engevik
         VVD, Paradox Entertainment AB / Investor Relations
         Mob: +46 73 820 25 40
         E-post: tengevik@paradoxent.com
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