Tillägg till memorandum
Tillägg daterat den 31 mars 2014
Detta är ett tillägg till BrainCool AB:s memorandum, daterat den 25 mars 2014.
Bakgrund
BrainCool AB genomför nu en nyemission inför notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 10 april
2014. Investeringsunderlaget utgörs av det memorandum, daterat den 25 mars 2014, som offentliggjordes på bolagets,
Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsida. Nedanstående ska tas i beaktande vid
investeringsbeslut i BrainCools aktie.
Förslag om optionsprogram
Vid kallelse till extra bolagsstämma den 14 april 2014 föreslogs en riktad emission av teckningsoptioner 2014/2017.
Aktieägarna Håkan Samuelsson/Anette Sjögren föreslår att bolagsstämma beslutar om riktad emission av högst 622 872
teckningsoptioner med rätt till teckning av 622 872 nya aktier i bolaget. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full
nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner att bli 28 029,24 kronor. Teckningsoptionerna, som berättigar
innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 9 juni 2017,
emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning
av Black & Scholes-modellen per den 15 april 2014 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om
5 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden 17 april 2014 till och med den 24 april 2014 på separat
teckningslista. Betalning för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 6 maj 2014. Aktier som utgivits efter
nyttjande av teckningsoptioner medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter
aktiens registrering i aktieboken. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Martin
Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman. Teckning och förvärv av
teckningsoptioner kan även ske genom egna bolag. Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och för giltigt beslut
erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid stämman.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning
Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman varmed de kan erbjudas
möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom
bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.
För frågor med anledning av nyemissionen
Sedermera Fondkommission AB
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se
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