Aktieägarna i VMSPlay AB, tidigare Ironroad AB, kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 9 juni 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på
Karlavägen 60 i Stockholm.
Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken måndagen den 2 juni 2014, dels anmäla sitt deltagande till VMSPlay senast den 2
juni 2014, per post till adress VMSPlay AB, Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, per epost info@vmsplay.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid
före 2 juni 2014.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller
två protokolljusterare. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande
av handlingar enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen 6. Ändring av villkor avseende årsstämmans beslut av
units genom godkännande av styrelsens beslut om nya villkor för dessa units 7. Beslut om ändring av
villkor för konvertibellån utfärdat under år 2013 innebärande att konverteringskursen ändras till
5,50 kr istället för 13 kr 6. Övriga frågor.
Förslag till beslut
Styrelsens beslut om nya villkor för units, punkt 6
Styrelsen beslutade om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor:
Aktiekapitalet ökas med högst 2 750 000 kronor genom emission av upp till högst 2 750 000 aktier.
Vidare emitteras högst 1 375 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie, till
följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 1 375 000 kronor och
antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 1 375 000. De nya aktierna och
teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av två aktier samt en
teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie. Teckningskursen för varje unit ska uppgå
till 11,00 kronor. Teckningskursen per aktie uppgår till 5,50 kronor. Teckning av aktier i Bolaget
med stöd av teckningsoption kan äga rum under perioden 1 november 2014 till och med 1 december
2014 till kursen 5,50 kr per aktie. Teckningsoptionerna utges utan vederlag. Den som på
avstämningsdagen den 12 juni 2014 är registrerad som aktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att
teckna units, varvid innehav av en aktie berättigar till en uniträtt. Det krävs 10 uniträtter för
teckning av 1 unit. Teckning ska ske från och med den 16 juni till och med den 30 juni 2014.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så fall ska meddelas senast den 30 juni
2014. Units som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska
a)
I första hand tilldelas dem som tecknat units med stöd av uniträtter och tecknat även
utan företrädesrätt, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal
uniträtter sådana personer utnyttjat vid teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
och

b)
I andra hand tilldelas andra personer som tecknat units utan företrädesrätt, varvid,
vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal units som var och en av dessa
personer tecknat utan stöd av företrädesrätt.
Teckning av units med stöd av företrädesrätt ska ske genom betalning. Teckning av units utan stöd
av företrädesrätt ska ske på teckningslista. Betalning vid teckning utan företrädesrätt ska erläggas
enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning
som infaller närmast efter att de registrerats.
Beslut om ändring av villkor för konvertibellån, punkt 7
Styrelsen föreslår att bolaget ändrar villkoren för de konvertibellån fattat den 25 maj 2013 av
styrelsen, varvid varje konvertibel skall ge rätt till konvertering av en (1) ny aktie till en
konverteringskurs uppgående till 5,50 kr per aktie istället för 13 kr per aktie. Övriga villkor skall
kvarstå oförändrade.
Övrig information
För giltigt beslut enligt punkterna 6 och 7 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som
företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom
fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget, senast från och med måndagen 26 maj 2014 och
sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i maj 2014
VMSPlay AB (publ)
Styrelsen

	
  

