WeSC: Kommuniké från extra bolagsstämma i WeSC AB (publ)
Stockholm, Sverige, 23 februari 2018

Vid extra bolagsstämma i WeSC AB (publ) den 12 april 2018 beslutade stämman om följande ärenden.
Ändring av bolagsordning samt nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser avseende antalet aktier och
aktiekapital samt att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Genom företrädesemissionen kan bolagets aktiekapital ökas med högst 24 208 131,94 kronor genom en nyemission av högst 267 838 845
aktier. Teckningskursen i företrädesemissionen är 0,12 kronor per aktie.
Rätt att teckna nya aktier tillkommer de som på avstämningsdagen den 19 april 2018 är registrerade som aktieägare, varvid en (1) befintlig
aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckning av nya aktier med stöd av
företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Styrelsen äger rätt
att förlänga tiden för teckning och betalning.
För att möjliggöra företrädesemissionen beslutade den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningens
gränser för aktiekapitalet ändras till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor samt att bolagsordningens gränser för antalet
aktier ändras till lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier.
Bemyndigande
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Det totala
antalet aktier som kan tillkomma med stöd av bemyndigandet får motsvara totalt högst 125 000 000 aktier. Emissionerna ska ske till
marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska kunna ske genom
kontant betalning, genom kvittning, med apportegendom eller eljest med villkor.
Ett av syftena med bemyndigandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att
erlägga betalning till eventuella garanter som garanterar företrädesemissionen. Bemyndigandet ska vidare kunna användas för att ge
styrelsen möjlighet att kvitta skulder i samband med den företagsrekonstruktion som bolagets dotterbolag We International omfattas av
samt skulder till övriga fordringsägare i bolaget. Syftet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är därmed att minska
bolagets skuldsättning och stärka bolagets balansräkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00
Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00
WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden
under varumärket WeSC. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,
tel. +46 8 503 015 50.

