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Principbeslut om incitamentsprogram
Styrelsen för Paradox Entertainment planerar införa ett aktierelaterat
incitamentsprogram. Programmet, som avses löpa över tre år, beräknas vid fullt
utnyttjande ge en maximal utspädning om cirka 1,7 procent per år. Styrelsen
kommer kalla till extra bolagsstämma att hållas om cirka fyra veckor.
Styrelsen har den 30 augusti 2009 fattat ett principbeslut att föreslå ett
aktierelaterat incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och
nyckelpersoner inom koncernen. Programmet, som avses löpa över tre år, föreslås
bygga på årligen emitterade teckningsoptioner.
Eftersom förslaget omfattas av de så kallade Leo-reglerna avser styrelsen kalla
till extra bolagsstämma att hållas om cirka fyra veckor för beslut avseende
2009 års del av programmet. Avsikten är sedan att årsstämmorna år 2010 och 2011
skall fatta beslut om respektive års delar.
Det huvudsakliga innehållet i förslaget till program kommer att framgå av
kallelsen. Fullständigt förslag kommer att finnas tillgängligt på Bolagets
kontor i Stockholm samt på hemsidan senast två veckor före den extra
bolagsstämman.
Sammantaget skall det planerade treåriga programmet kunna ge en maximal
utspädning om 5%, motsvarande en årlig utspädning om cirka 1,7%.
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Paradox Entertainment AB
Rättighetsbolaget Paradox Entertainment utvecklar och licensierar främst
karaktärsbaserade varumärken. Verksamheten drivs till stor del genom helägda
Paradox Entertainment Inc, baserat i Los Angeles, USA. Varumärkena exploateras
bland annat i form av filmer, tv-program, böcker, serietidningar, datorspel,
internet/mobilspel, leksaker och samlarföremål. Företaget äger bland annat
Robert E Howards berättelser och karaktärer, bland dem Conan the Barbarian,
Kull, Bran Mak Morn och Solomon Kane. Bolaget exploaterar Age of Conan som ett
separat varumärke. I portföljen finns även Mutant Chronicles, Chronopia och
KULT. Totalt innehåller rättighetsportföljen runt 1 000 berättelser och
karaktärer. Paradox Entertainment AB handlas på NASDAQ OMX-listan First North
Premier (PDXE, SE0000598054) med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified
Adviser.
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