Bilaga KV4/TO10

Har du likviditet i ditt företag eller privat?
Teckna dig i CEABs förmånliga konvertibla lån KV4!
Styrelsen i Community Entertainment Svenska AB (publ) beslutade 10 november 2011 under
förutsättning av stämmans godkännande att bolaget skall upptaga ett konvertibelt förlagslån om
nominellt högst 1.000.000 kronor genom emission av högst 10.000.000 konvertibler, till följd varav
bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1.000.000 kronor. Det konvertibla lånet skall vara
förenat med högst 10.000.000 teckningsoptioner enligt nedan och teckning kan bara ske av lånet och
teckningsoptionerna tillsammans (s.k. ”unit”). Genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner kan
aktiekapitalet ökas med högst 1.000.000 kronor. Det konvertibla lånet ger rätt till utbyte mot högst
10.000.000 aktier i bolaget till en kurs om 0,1 kr/aktie. Teckningsoptionerna kan genom utnyttjande
ge rätt till teckning av högst 10.000.000 nya aktier i bolaget. Nyteckningspriset vid teckning av aktier
är 0,2 kronor och nyteckning kan ske under perioden den 30 september 2013 till och med den 31
december 2014.
Stämman godkände den 20 dec 2011 styrelsen förslag till beslut med 9/10 majoritet
En minsta teckningspost består av ett konvertibelt förlagslån om 50.000 kronor (KV4) och 500.000
teckningsoptioner (TO10).
Beslutet föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att förvärva konvertiblerna
och teckningsoptionerna skall tillkomma en grupp bestående av de 20 största ägarna i Community
Entertainment AB (publ). Först till kvarn gäller, mao kan även andra mindre ägare i CEAB teckna sig
i det beslutade konvertibellånet.
En av ägarna, Papperskassen AB, org. nr 556 497-9119, tecknar genom Nils-Åke Fahlén, samtliga
tjugo (20) poster i konvertibellånet och teckningsoptionerna som därefter fördelas beroende på
inbördes skriftlig anmälan av övriga ägare inom CEABs ägarkollektiv.
Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är det akuta behov av kapitaltillskott för
att bolaget ska klara finansiering och framtagande av en TV-pilot i samarbete med Eyeworks
Scandinavia AB för bolagets nya TV- format Million Mind vilket även är grund för teckningskursen.
Sammanfattning:
1. Konvertibeln emitteras till en kurs motsvarande en CEAB akties kvotvärde 0,1 kr.
2.

Konvertibellånet tecknas till en årlig ränta om 10 %

3.

Teckning av konvertiblerna och teckningsoptionerna ska ske på teckningslista från den 10 jan
2012 till och med den 10 feb 2012. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

4.

Lånet löper från 15 feb 2012 – 15 februari 2013.

5.

Betalning för konvertiblerna ska ske med pengar senast den 15 feb 2012. Styrelsen ska dock
äga rätt att förlänga tiden för betalning.

6.

De fullständiga villkoren för det konvertibla lånet kan hämtas från bolagets hemsida eller hos
Aqurat Fondkommission.

7.

Teckning kan ske på teckningssedel som återfinns på bolagets hemsida under fliken
investerare eller hos Aqurat Fondkommission.
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