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Nytt optionsprogram att framläggas för årsstämman
Stockholm, 2014-04-23 08:28 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Årsstämma för Paradox
Entertainment AB (publ) kommer att avhållas den 22 maj 2014 kl 15 på Park Hotell i
Stockholm. Utöver sedvanliga ärenden för årsstämman föreslår styrelsen även att
årsstämman godkänner ett optionsprogram för nyckelpersoner i den amerikanska
verksamheten.
Det nya programmet föreslås bestå av upp till sju miljoner treåriga så kallade stock options
genom amerikanskt dotterbolag, med en så kallad strike motsvarande 125 % av aktuell
börskurs i samband med årsstämman. Detta motsvarar en utspädning om cirka 5,0 % i
tillägg till utspädningseffekten hänförlig till sedan tidigare utfärdade och fortfarande
utelöpande optioner om 1,0 %. Optionerna baseras på successiv vesting med en tredjedel
per år, och föreslås även i övrigt löpa med likartade villkor som befintligt optionsprogram. Det
nya programmet föreslås vara säkerställt med underliggande teckningsoptioner, vilka ges ut
till amerikanskt dotterbolag med antal, löptid och utövandekurs motsvarande bolagets nya
stock options. Viss ytterligare information om det föreslagna optionsprogrammet kommer att
framgå av kallelsen och styrelsens fullständiga förslag till beslut.
Kallelsen till årsstämman kommer att i sin helhet att offentliggöras senast under torsdagen
den 24 april.
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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