Kommuniké från extra bolagsstämman i
Wifog Holding AB
Wifog Holding AB (publ) höll under måndagen 30 juli 2018 extra bolagsstämma.
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till nyemission utan
företrädesrätt.
Villkoren för emissionen i korthet
Nyemissionen omfattar 75 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst
3 750 000 kronor. För nyemissionen ska i övrigt följande villkor gälla. Efter emissionen
uppgår det totala antalet aktier till 259 045 763 stycken.
1. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 20 öre per aktie, vilket överstiger
bolagets noterade aktiekurs vid stängning den 10 juli 2018 med ca 82 procent.
Teckningskursen bedöms som marknadsmässig.
2. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Metro Media House AB alternativt Metro Nordic AB. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarkretsen i bolaget genom att få in en
välrenommerad ägare och strategisk partner på attraktiva villkor.
3. Emissionen genomförs för att öka Bolagets möjlighet att brett marknadsföra sina
produkter och tjänster.
4. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 15 augusti 2018. Styrelsen
ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast två dagar efter besked om tilldelning
har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av
betalningsfristen.
6. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning med stöd av 13 kap. 41 §
aktiebolagslagen.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid
Bolagsverket och aktierna har införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre
justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB.
Beslutet på stämman fattades med ca 100% majoritet. Aktieägarnas representant
röstade med en aktie mot beslutet.
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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.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified
Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.

