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WEST: Justerade förslag till beslut på årsstämma
I förslagen till beslut på årsstämman den 21 maj 2015 har styrelsen justerat enligt följande:
Punkt 10, 11: Föreslås att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.
Styrelsen föreslår att Tomas Rudenstam, Jörgen Nordlund och Malte Roggentin väljs till ny
styrelse. Sten Karlsson väljs till styrelsesuppleant.
Tomas Rudenstam (nyval föreslås) är advokat och delägare på Nyman Rudenstam
Advokatbyrå och har stor erfarenhet av M&A, immaterialrätt och högteknologiska områden.
Jörgen Nordlund (omval föreslås) har lång erfarenhet av tillväxtbolag och han har grundat och
sålt flera framgångsrika bolag, såsom mariabingo.com och verajohn.com.
Malte Roggentin (omval föreslås) är en av Wests grundare med en lång teknisk bakgrund.
Sten Karlsson (nyval som suppleant föreslås) är bolagets vd och han har stor erfarenhet av att
starta, utveckla och förändra mjukvaruföretag med internationell försäljning.
Vidare är Päivö Eerola engagerad som bolagets rådgivare. Han har en mångårig bakgrund
från kortbetalningsindustrin i Norden och Baltikum.
Styrelseordförande Hans Johansson och styrelseledamot Göran Nordlund har avböjt omval.
Båda har aktivt medverkat i bolagets utveckling sedan noteringen på Nasdaq Stockholm First
North 2007.
Punkt 12: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta
om nyemission av högst 1.221.133 aktier.
Betalning för de nya aktierna skall kunna ske med apportegendom (genom tillskott) eller
genom kvittning mot fordran på bolaget. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda
marknadsvärde. Bemyndigandet får endast utnyttjas för betalning av hela eller del av
köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse.
Motivet för förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa
möjlighet för bolaget att vid eventuellt förvärv av bolag eller rörelse kunna betala hela eller del
av köpeskillingen med bolagets egna aktier.
Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökar aktiekapitalet med 244 226,60 kr och antalet aktier
och röster med 1.221.133, motsvarande en utspädningseffekt om ca 6,5 % av aktiekapitalet
och rösterna (beräknat som 1.221.133/nuvarande 18.778.867 aktier och röster).
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Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta
smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos
Bolagsverket.
För beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.
Övriga förslag till beslut återfinns i kallelsen till årsstämman.
Kallelse har skett i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida, www.westint.se.
För ytterligare information kontakta:
Sten Karlsson, vd West International AB
Mobil: 070-555 6065
E-post: sten.karlsson@westint.se
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