Täby den 17 januari 2017

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i
Stockwik den 17 januari 2017
Extra bolagsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) avhölls den 17 januari 2017,
varvid bland annat följande beslut fattades;
-

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag
innebärande att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan suppleanter

-

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende riktad
nyemission av högst 30.000.000 aktier till Löfgren Konsulting AB (säljaren av
KRVVS). Teckningskursen per aktie uppgår till ett belopp motsvarande den
noterade volymvägda genomsnittskursen på aktie hos NASDAQ Stockholm under
en period om 30 handelsdagar före extra bolagsstämman den 17 januari 2017,
d.v.s. 4,1 öre per aktie. Teckning av aktie ska ske senast den 30 juni 2017.
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna
ska erläggas senast den 30 juni 2017 genom kvittning av fordran som
teckningsberättigad har på bolaget enligt vad som närmare anges i styrelsens
redogörelse enligt kap. 13 § 7 aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga
tiden för betalning

-

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende riktad
emission av högst 38.800.000 teckningsoptioner till Agder Energi Venture AS
(långivare). Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 juni 2017.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Varje teckningsoption ger rätt att
teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningsoptionernas lösenperiod infaller från
och med den 6 maj 2019 till och med den 30 augusti 2019. Den kurs, till vilken
teckning av aktie kan ske, uppgår till sex (6) öre per aktie
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-

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende riktad
emission av högst 15.047.795 teckningsoptioner till Huaso Holdings AB
(5.313.018 teckningsoptioner), GLSE Invest AB (3.000.000 teckningsoptioner),
Televenture Capital AS (1.388.601 teckningsoptioner), Advisio Aktiebolag
(1.217.563 teckningsoptioner), David Andreasson (822.007 teckningsoptioner),
Andreas Säfstrand (349.163 teckningsoptioner), Stefan Poulsen (1.643.024
teckningsoptioner) och Hamberg Förvaltning AB (1.314.419 teckningsoptioner).
Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 juni 2017. Teckningsoptionerna
ges ut utan vederlag. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i
bolaget. Teckningsoptionernas lösenperiod infaller från och med den 6 maj 2019
till och med den 6 november 2019 vilket innebär att lösenperioden infaller ca tre
(3) år efter extra bolagsstämman. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske,
uppgår till sex (6) öre per aktie

Information i anledning av extra bolagsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på
bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn
Bolagsstyrning/Bolagsstämma/2017.
Bokslutskommuniké avseende perioden 1 januari - 31 december 2016 kommer att
offentliggöras den 9 februari 2017 kl. 08:00 (CET).
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ)
ska offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktspersons försorg, för offentliggörande den
17 januari 2017 kl. 12:00 (CET).
För ytterligare information kontakta:

David Andreasson
VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: 070-368 13 99
E-post: david.andreasson@stockwik.se
Om Stockwik
Stockwik önskar ge sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och
lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik ska vara en bra köpare av bolag och erbjuda en
stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar
tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och
möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess
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ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom
god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt
värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.
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