Kallelse till extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)
Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den
17 oktober 2018 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
•
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 11 oktober 2018; och
•
anmäla sig till bolaget senast samma dag skriftligen till GWS Production AB, Ideon Gateway, Scheelevägen
27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post
info@globalwarningsystem.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift
om ställföreträdare, eller antal biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt
att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara genomförd senast torsdag den 11 oktober 2018, vilket innebär att aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid
(dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också
ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att
underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 556 569 stycken.
Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om riktad nyemission av aktier
7. Stämman avslutas.
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Beslutsförslag i korthet:
Beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 6)
Bolaget har ingått ett avtal med Adma Förvaltnings AB, ett bolag kontrollerat av Greg Dingizian, om att denne
ska investera cirka 15 000 000 kronor i Bolaget genom en riktad nyemission av högst 6 637 168 aktier till en
teckningskurs om 2,26 kronor per aktie. Vidare information om investeringen framgår av bolagets
pressmeddelande av den 28 september 2018.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen för bolaget att den extra bolagsstämman beslutar att öka
bolagets aktiekapital med högst 530 973,44 kronor genom nyemission av högst 6 637 168 aktier på följande
villkor:
1.
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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.
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.

3.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast fem bankdagar efter den extra
bolagsstämman. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.

4.

Överteckning kan inte ske.

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.

6.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende
utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet.

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.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Upplysningar på bolagsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Tillgängliga handlingar
Fullständigt förslag till beslut enligt punkt 6 jämte anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds
på begäran till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Lund i september 2018
GWS Production AB (publ)
STYRELSEN
GWS aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser.
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För ytterligare information se www.globalwarningsystem.com eller
kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com

SW39395096/2

