Punkt 10

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av optioner med
rätt till teckning av B-aktier i Götenehus Group AB, (Bolaget), till
säljare av VärsåsVillan AB
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera 3 000 000 teckningsoptioner av
serie 2013/2018. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt tillkomma Anders Borgenhard och KaJo Förvaltning AB som kompletterande
likvid i anledning av försäljningen av VärsåsVillan AB till Götenehus AB. Anders Borgenhard
har rätt att teckna 270 000 optioner. KaJo Förvaltning AB har rätt att teckna 2 730 000
optioner. Fördelningen motsvarar ägarandelarna i VärsåsVillan AB innan försäljningen till
Götenehus AB.
Emissionen görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsoptionerna är en
del av köpeskillingen av VärsåsVillan AB, vilket är förklaringen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt. Den kontanta köpeskillingen för aktierna i VärsåsVillan AB
uppgick till en krona.
Teckning av teckningsoptioner skall ske på teckningslista under perioden 22 april – 7 maj
2013. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningsperioden.
Inget vederlag skall betalas för tecknade optioner.
Varje option medför en rätt att under perioden från och med den 1 juni 2013 till och med den
30 april 2018 teckna en ny B-aktie i Bolaget.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150
procent av den vägda genomsnittskursen av Bolagets B-aktie under teckningsperioden.
Teckningskursen får inte vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde.
Emissionen av teckningsoptionerna är baserad på att kvotvärdet i Bolaget är 1,00 krona per
aktie.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital öka med
maximalt 3 000 000 kronor.
Aktie som utgivits efter teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till utdelning
första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning
verkställts genom registrering av de nya aktierna på aktiekonto.
De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie 2013/2018 framgår av bilaga 3.
Beslutet skall vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av
bolagsordningen enligt styrelsens förslag samt att bolagsstämman fattar beslut om att
genomföra företrädesemissionen enligt styrelsens förslag.
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