KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB

Aktieägarna i Realtid Media AB, org.nr 556872-9916 (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma 14 februari 2017 kl 14.00 i Bolagets lokaler på Gyllenstiernsgatan 12 i
Stockholm.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:
−

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 7 februari
2017, och

−

dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast 7 februari
2017, till adress Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm med angivande av
”Bolagsstämma” eller via e-post till: isabel.samolov@realtidmedia.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella
biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i
bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast 7 februari
2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran
härom till förvaltaren.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud.
Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet gäller enbart den
extra bolagsstämman den 14 februari 2017. Fullmakt i original samt eventuellt
registreringsbevis (ej äldre än 6 månader) bör i god tid före stämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran.
Förslag till dagordning
1.

Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Val av en eller två justeringsmän

4.

Godkännande av dagordning

5.

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.

Beslut om företrädesemission

7.

Beslut om godkännande av försäljning av dotterbolag

8.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

9.

Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 6 – Beslut om företrädesemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av högst 3 392
352 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 163 352,084 kronor. För
beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
I.

Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i
förhållande till det antal aktier de äger per avstämningsdagen den 22 februari
2017. Företrädesrätten innebär att innehavaren av fem aktier äger
företrädesrätt att teckna en ny aktie.

II.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska
styrelsen bestämma om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade
utan företrädesrätt ska äga rum. Eventuell tilldelning ska i första hand ske till de
som tecknat aktier med stöd av företrädesrätt (detta gäller oavsett om
tecknaren var aktieägare vid beslutet om nyemission). Vid överteckning ska
tilldelning främst ske i förhållande till den företrädesrätt som var och en utnyttjat
för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

III.

För varje tecknad aktie ska erläggas 1,50 kronor.

IV.

Teckning med företrädesrätt sker genom betalning av de nyemitterade aktierna
under perioden 24 februari 2017 till och med 10 mars 2017.

V.

Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

VI.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har
förts in i aktieboken.

VII.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar
som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden
AB.

Nyemissionen är fullt garanterad av Aktiebolaget Custos (org.nr 556771-7136), vilket
innebär att Aktiebolaget Custos kommer att teckna samtliga aktier som inte tecknas av
övriga aktieägare.
Punkt 7 – Beslut om godkännande av försäljning av dotterbolag
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Bolagets dotterbolag Alternativ
Media Stockholm AB (orgnr 556652-9466) säljs till vd Jonas Wiwen-Nilsson för 1 krona
samt att styrelseordförande Thomas Vinell befullmäktigas att för Bolagets räkning
underteckna aktieöverlåtelseavtalet och vidta övriga handlingar som enligt hans
bedömning behöver vidtas i samband med aktieöverlåtelseavtalet och det följande
tillträdet, samt i övrigt vidta de åtgärder som han finner nödvändiga. Fullmakten ska
även ge rätt att självständigt förhandla och underteckna varje avtal eller annan handling
nödvändig för att genomföra överlåtelsen av dotterbolaget samt i övrigt vidta erforderliga
åtgärder i samband därmed även som samtliga nödvändiga åtgärder vid tillträdet av
aktierna, inklusive att transportera aktierna i dotterbolaget.
Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,

under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och
teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra
villkor.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Tillhandahållande av handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor
med adress Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm senast två veckor före stämman,
dvs. senast den 31 januari 2017. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare
som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas
tillgängliga vid stämman.

Stockholm i januari 2017
Realtid Media AB
Styrelsen

