Hästkällaren Rid Trav och Western AB – Kommuniké extra bolagsstämma 2021-05-10
Vid extra bolagsstämma i Hästkällaren Rid Trav och Western AB den 10 maj 2021 fattades följande
beslut, samtliga beslut var enhälliga och i enlighet med framlagda förslag och som beskrivs i detalj i
stämmohandlingarna. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas
föreskrifter och råd, genomfördes den extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k.
poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission och emission av
teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 20 april 2021 om nyemission av högst 667
000 B-aktier och en emission av högst 667 000 teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Aktie och teckningsoption kan endast tecknas tillsammans i Units bestående av en (1) B-aktie och en
(1) teckningsoption. Varje Unit emitteras till en kurs om 7,50 kronor, varav teckningskursen för varje
B-aktie är 7,50 kronor. Bolagets aktiekapital kommer genom den riktade nyemissionen och
emissionen av teckningsoptioner att kunna ökas med sammanlagt 386 860 kronor, varav genom de
nyemitterade aktierna med högst 193 430 kronor och genom fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna med högst 193 430 kronor. En (1) teckningsoption ska medföra rätt att teckna
en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 8,20 kronor per B-aktie. Vid full teckning tillförs bolaget
genom nyemissionen högst 5 002 500 kronor och genom emissionen av teckningsoptioner högst
5 469 400 kronor (till kursen 8,20 kronor per B-aktie), sammanlagt högst 10 471 900 kronor.
Emissionerna behandlades som ett beslut och genomförs i form av utgivande av s.k Units med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna nya aktier och teckningsoptioner
tillkommer de fem externa investerarna Milad Pournouri, Oliver Aleksov, Jörns Bullmarknad AB,
Milad Mirmoradi och Magnus Ottosson.
Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för tilldelning av teckningsoptionerna efter att
teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av
teckningsoptionerna av serie TO2 2021/2022 på NGM Nordic SME.

För ytterligare information kontakta:
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Hästkällaren Rid, Trav & Western AB
Tel: +46 (0)70 553 01 11
daniel@hastkallaren.se
Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 202105-10 kl. 10:50 CEST.
Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME
Om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk
återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och
ridsport.

