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N.B. The English text is an unofficial translation. 
 

Förslag till beslut om riktad nyemission 
Proposal for resolution on directed new issue  
 
Styrelsen för GWS Production AB (publ), org. nr 556776-4674, föreslår att extra bolagsstämma den 17 oktober 
2018 beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 530 973,44 kronor genom nyemission av högst 6 637 168 
aktier och på följande villkor i övrigt: 
 
The board of directors of GWS Production AB (publ), reg. no. 556776-4674, proposes that an extraordinary 
general meeting to be held on 17 October 2018 resolves to increase the company’s share capital by not more 
than SEK 530,973.44 through a new issue of not more than 6,637,168 shares on the following terms and 
conditions: 
 
1. 2,26 kronor ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen har fastställts av styrelsen efter 

förhandling med tecknaren. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 10 procent i förhållande till den 
volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktier under en period om 10 handelsdagar före dagen för 
förslaget och är enligt styrelsens bedömning marknadsmässig under rådande bransch- och 
marknadsförhållanden. 

 
SEK 2.26 shall be paid for each new share. The subscription price has been established following 
negotiations with the subscriber. The subscription price corresponds to a discount of 10 per cent 
compared to the volume weighted average share price for the company’s shares during the 10 trading 
days prior to date of the proposal and according to the board of directors’ assessment the 
subscription price is on market term under current industry and marked conditions. 

 
2. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Adma 

Förvaltnings AB, ett bolag kontrollerat av Greg Dingizian. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas 
företrädesrätt är att bredda ägarbasen genom att tillföra en ny stor ägare av strategisk betydelse samt 
att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och 
med tillräcklig styrka talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

 
 With deviation from the shareholders’ preferential rights, the new shares may only be subscribed for 

by Adma Förvaltnings AB, a company controlled by Greg Dingizian. The reason for deviating from the 
shareholders’ preferential rights is to broaden the shareholder base through adding a new major 
owner of strategic importance and that a directed share issue means lower costs and a faster process 
which altogether and with sufficient strength indicate that it is in the company’s and the 
shareholders' interest that the issue is made with deviation from the shareholders’ preferential 
rights. 

 
3.  Teckning ska ske på separat teckningslista senast fem bankdagar efter den extra bolagsstämman. 

Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning. 
 
 Subscription shall be made on a separate subscription list no later than five business days following 

the extraordinary general meeting. The board of directors has the right to prolong the subscription 
period. 

 
4. Överteckning kan inte ske. 
 
 Over-subscription is not allowed.  
 
5. Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av bolaget anvisat konto senast fem 

bankdagar efter den extra bolagsstämman. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för 
betalning. 
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 Payment for shares subscribed for shall be made in cash at the latest five business days following the 
extraordinary general meeting to the bank account designated by the company. The board of 
directors has the right to prolong the payment period. 

 
6. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning 

som inträffar efter emissionsbeslutet. 
 
 The new shares convey right to dividends for the first time on the first record date set for dividends 

after the new shares issued have been registered with the Swedish Companies Registration Office. 
 
7. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av 

emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller 
Euroclear Sweden AB. 

 
 The company’s CEO, or the person appointed by him, is authorized to make such minor formal 

adjustments to the issue resolution, which may be required for registration with the Swedish 
Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB. 

 
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551), har upprättats. 
 
Documents pursuant to Chap. 13 Sec. 6 of the Swedish Companies Act have been prepared. 
 

_______________________ 


