Kommuniké från extra bolagsstämman i Wifog Holding AB
Wifog Holding AB (publ) höll under torsdagen 22 mars 2018 extra bolagsstämma varvid
följande huvudsakliga beslut fattades.
Bolagsordningsändringar
Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och
antalet aktier så att gränserna för Bolagets aktiekapital ska vara lägst 8 000 000 kr och högst 32 000
000 kr och antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000.
Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet för
förlusttäckning utan indragning av aktier. Enligt beslutet sker minskning av aktiekapitalet med 44
626 101,326567 kronor (minskningsbeloppet) från 45 828 389,476567 kronor till 1 202 288,15
kronor för att täcka en förlust om samma belopp.
Företrädesemission
Stämman beslutade om företrädesemission av högst 240 457 630 aktier. För varje (1) befintlig aktie
erhålls tio (10) teckningsrätter. Det krävs (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
Teckningskursen är 0,10 kr per aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 29 mars
2018. Teckning ska ske under perioden från och med den 5 april till och med den 20 april 2018.
Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att skapa konsumentnytta och konsumentvärde i vardagliga aktiviteter online. Bolaget rymmer Wifog Mobile som
är en mobiltjänst som köper kapacitet i 3s nät, en lojalitets- och aktivitetsplattform samt en B2B enhet som erbjuder en portfölj av
digitala lojalitets- och konsumenttjänster åt företag, organisationer och verksamheter, i och utanför Sverige. Tjänsteportföljen
inbegriper lösningar för online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att
betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när
du shoppar online.
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Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550,
www.mangold.se.
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