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WntResearch: Kommuniké från extra bolagsstämma  

Idag, den 25 november 2011, hölls extra bolagsstämma i WntResearch AB (publ). Nedan följer 
en sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.  
 
Beslut om företrädesemission  

Stämman beslutade om företrädesemission av högst 1 726 872 aktier och högst 1 726 872 teckningsoptioner. För 
varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Fyra uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av en ny aktie 
och en teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 
7,55 kronor per aktie kontant under perioden 3 februari 2012 – 28 november 2012. Vid fulltecknad emission tillförs 
aktiekapitalet 155 418,48 kronor. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs aktiekapitalet 155 418,48 
kronor. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i 
emissionen skall vara den 2 december 2011. Även annan kan teckna i emissionen. För varje tecknad unit skall 
erläggas 4,50 kronor kontant. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. 
 
Teckning av units skall ske under perioden 7 december 2011 till och med den 21 december 2011. Teckning med 
stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter skall 
ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om 
tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.  
 
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens 
högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta 
hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.  
 
I första hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även 
tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för 
det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter 
som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
 
I andra hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av 
uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det 
antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
 
I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i 
förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 
Beslut om finansieringsavtal och bemyndigande för emission av teckningsoptioner 

Bolaget ingick i november 2011 en avsiktsförklaring med GEM Investments America LCC (”GEM America”) 
avseende arrangerandet av ett finansieringsavtal mellan bolaget och GEM Global Yield Fund Limited (”GEM”). 
Det finansieringsavtal som kan komma att ingås baserat på avsiktsförklaringen skulle i huvudsak ha följande 
villkor. Bolaget skall ha rätt men inte skyldighet att vid flera tillfällen under 36 månader från avtalets 
undertecknande emittera nya aktier till GEM intill ett sammantaget belopp om högst 30 miljoner kronor. 
Teckningskursen för de nyemitterade aktierna skall fastställas till 90 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen för bolagets aktier under femton handelsdagar efter det att bolaget meddelar GEM att en 
nyemission enligt avtalet avses genomföras. Bolaget skall därtill ha möjlighet att vid varje emissionstillfälle 
bestämma ett lägsta pris under vilket bolaget inte behöver ge ut några aktier. Varje enskild emission som görs 
enligt avtalet får som huvudregel omfatta högst så många aktier som motsvarar 700 procent av den 
genomsnittliga dagliga handelsvolymen för bolagets aktier under femton handelsdagar före det att bolaget 
meddelar GEM att en emission enligt avtalet skall genomföras. GEM skall endast vara skyldig att teckna aktier 
motsvarande 50 procent av det antal aktier som bolaget begärt i samband med varje nyemission men skall ha rätt 
att teckna upp till 200 procent av det antal aktier som bolaget begärt. Emissioner enligt avtalet avses ske med 
utnyttjande av det emissionsbemyndigande som årsstämman beslutat att lämna styrelsen (styrelsen avser att 
begära ett motsvarande bemyndigande från nästa årsstämma). Avtalet kommer också innebära att GEM, som 
säkerhet, får låna aktier av en befintlig aktieägare i bolaget till dess att nyemission genomförts och de nya 
aktierna registrerats. Enligt avtalet kommer bolaget att lämna vissa sedvanliga garantier och göra vissa 
sedvanliga åtaganden gentemot GEM. Som ersättning för arrangerandet av finansieringsavtalet skall GEM 
America erhålla ett arvode om 2 procent av facilitetens rambelopp om 30 miljoner kronor.  
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Därutöver skall bolaget också ersätta GEM America för vissa legala kostnader. Slutligen kommer GEM även 
erhålla 1 000 000 teckningsoptioner i bolaget. Teckningsoptionerna skall utges utan vederlag och varje 
teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 12 kronor per aktie. Antalet 
aktier som respektive teckningsoption ger rätt att teckna och teckningskursen skall vara föremål för sedvanliga 
omräkningsformler i samband med t.ex. split, fondemissioner eller företrädesemissioner. Teckningsoptionerna 
skall ha en löptid om 5 år. Aktiekapitalet kommer med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna 
att öka med 90 000 kronor motsvarande en utspädning om cirka 12,6 procent av befintligt aktiekapital, förutsatt av 
att styrelsen finner att det ligger i bolagets intresse. 
 
Stämman beslutade att godkänna finansieringsavtalet i enlighet med ovanstående villkor.  
 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under perioden fram till nästa årsstämma, med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner som skall utges 
utan vederlag till GEM för att fullgöra bolagets skyldigheter enligt finansieringsavtalet.  
 
För ytterligare information kontakta: 

Bert Junno, VD 
E-post: bert.junno@wntresearch.com 
Telefon: 0707-77 22 09 

 
 
 
 
  
 
 


