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Kommuniké från extra bolagsstämman i TargetEveryone
TargetEveryone AB (publ) höll under måndagen den 26 mars 2018 extra bolagsstämma varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.
Bolagsordningsändringar
Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet
ska vara lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor och gränserna för Bolagets
antal aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.
Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att aktiekapitalet ska minskas med 92
492 398,987380 kronor (minskningsbeloppet), från 154 153 996,987380 kronor till 61 661
598 kronor genom täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier. Efter
genomförd minskning av aktiekapitalet kommer kvotvärdet för Bolagets aktier att vara 2
kronor per aktie.
Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma besluta
om nyemission av aktier i Bolaget utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet ska
endast få användas för den spridningsemission som avses genomföras i samband med
Bolagets planerade notering på Merkur Market i Norge och får avse högst 35 500 000
miljoner nya aktier till en teckningskurs om 2,25 norska kronor (NOK) per aktie.
Bemyndigandet ska inte påverka det bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som beslutades av årsstämman den 16 juni
2017.om företrädesemission av högst 240 457 630 aktier.
Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.
Stockholm 2018-03-27
För mer information, kontakta
Fredric Forsman, styrelseordförande, fredric@targeteveryone.com, +46 73 978 78 44
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