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Beslut från extra bolagsstämma i myFC Holding AB
(publ)
Stockholm, 8 november 2016

Extra bolagsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 8 november
2016.
Beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse
av teckningsoptioner m.m.
Bolagsstämman beslutade om en riktad emission av högst 3 472 855 teckningsoptioner, varje
teckningsoption berättigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebärande en ökning
av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 203 091 kronor (avrundat).
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma det helägda dotterbolaget myFC Option och Kapital AB, org. nr 556883-7511
(”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till nyckelmedarbetare i
myFC.
Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av
teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuell betalkurs på Nasdaq First North vid
tidpunkten för emissionen. Deltagarna i optionsprogrammet kommer att förvärva
teckningsoptionerna till marknadsvärde vilket innebär att dessa optioner inte förväntas
medföra några personalkostnader för Bolaget. Dock vissa kostnader för upprättande och
administration.
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 3 472 855 nya aktier ges ut
vilket motsvarar en utspädning om cirka 10,7 procent av det totala antalet aktier och röster i
Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption
berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.
Utspädningen är beräknad som totalt antal nya aktier vid full nyteckning dividerat med totalt
antal aktier efter utnyttjande av samtliga tidigare utgivna teckningsoptioner i Bolaget samt
teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt detta beslutsförslag.

Om myFC
myFC är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar gröna energilösningar och är
världsledande inom microbränsleceller. Företagets första vätgasdrivna produkt, myFC
PowerTrekk, är en hybridladdare för mindre elektriska enheter som mobiltelefoner och
surfplattor och drivs på vanligt salt och vatten. I Q4 2015 lanserade bolaget sin nya
generation laddare med namnet, JAQ. myFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC
Holding AB. myFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret
ligger i Stockholm och bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB. För mer information,
besök www.myfcpower.com
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