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FÖRSLAG TILL BESLUT OM  APPORTEMISSION AV AKTIER  

GWS Production AB, org. nr 556776-4674 (”Bolaget”), har ingått avtal med ägarna till Trave-
logix Limited, org. nr 07666254 (”Travelogix”), om att Bolaget ska förvärva 51 procent av to-
talt utestående aktier i Travelogix. Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna 
i Travelogix uppgår till totalt 199 000 pund varav 30 000 pund ska erläggas kontant medan res-
terande 169 000 pund ska erläggas i form av 117 374 nyemitterade aktier i Bolaget. Vid be-
stämmandet av antalet aktier i Bolaget som ska emitteras har en avräkningskurs om 18,43 kro-
nor per aktie (motsvarade genomsnittlig volymvägd kurs under tio handelsdagar från och med 
den 7 december 2015 till och med den 18 december 2015) använts samt har omräkningen från 
pund till kronor gjorts efter en omräkningskurs om 1 pund = 12,80 kronor. Vidare informat-
ion om förvärvet av Travelogix framgår av Bolagets pressmeddelande av den 22 december 
2015.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen för Bolaget att extra bolagsstämma den  25 
januari 2016 beslutar att öka bolagets aktiekapital med 9 389,92 kronor genom nyemission av 
117 374 aktier på följande villkor:  

1. De nya aktierna ska endast kunna tecknas enligt följande varvid betalning för teck-
nade aktier ska ske genom tillskott av det antal aktier i Travelogix som anges bredvid 
respektive tecknares namn:  

Aktietecknare Antal aktier i Bola-
get som tecknas  

Antal aktier i 
Travelogix som 
tillskjuts  

Christopher Lewis 60 423 12 

John Richardsson 48 617 36 

Gary Jones 8 334 3 

Totalt: 117 374 51 

2. Aktietecknare får inte teckna färre aktier än han har rätt att teckna.  

3. Teckning ska ske samtidigt med att tillträde av förvärvet av aktierna i Travelogix ge-
nomförs, dock senast den 15 februari 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teck-
ningstiden.  

4. Överteckning kan inte ske.  

5. Tecknade aktier ska betalas genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i 
Travelogix i enlighet med vad som anges i tabellen ovan. Tillskott av apportegendo-
men ska ske samtidigt med teckningen.  

6. Som framgår av styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för bedöm-
ningen av värdet på apportegendomen beräknas apportegendomen upptas i Bolagets 
balansräkning till ett värde om cirka 2 163 200 kronor, vilket medför att tecknings-
kursen per aktie uppgår till 18,43 kronor.  
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7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen av-
seende utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet. 

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella ju-
steringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registre-
ring hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB. 

Handlingar enligt 13 kap. 6 – 8 §§ aktiebolagslagen har framtagits.  

____________________ 

Lund i januari 2016 

Styrelsen för GWS Production AB 


