PRESS MEDDELANDE
25 MAJ 2011
Styrelsen för Emitor Holding AB (publ) (u.ä.t. Selena Oil & Gas Holding AB (publ);
”Bolaget”) beslutade igår följande:
(1) Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 6 maj 2011 beslutades om en
sammanläggning av aktier med förhållandet 1:100. Det nya antalet aktier
kommer att uppgå till 41 347 500. I enlighet med bemyndigande beslutat
på den extra bolagsstämman beslöts att avstämningsdagen för
sammanslagning av aktier ska vara den 7 juni 2011, eller, för det fall
registrering av sammanläggningen hos Bolagsverket inte har skett senast
den 26 maj 2011, 6 bankdagar efter att sådan registrering skett. Snarast
efter registrering av sammanläggningen av aktier hos Bolagsverket
kommer Bolaget att meddela den sista dagen för handel med det gamla
antalet aktier och första dag för handel med det nya antalet aktier.
(2) Att sammankalla extra bolagsstämma den 9 juni 2011 i syfte att bemyndiga
Bolagets styrelse att nyemittera upp till 25 miljoner nya aktier. Nyemission
kan genomföras med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt
samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som
avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Nyemissioner med
stöd av bemyndigandet ska ske till det uppskattade marknadsvärdet med
avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.
Syftet med bemyndigandet och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett
ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten
eller företagsförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i
Bolaget. Detta bemyndigande ska ersätta tidigare gällande bemyndigande
för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
Kallelsens fullständiga lydelse återfinns på hemsidan: www.emitor.se, samt biläggs
detta pressmeddelande.
Bolaget anlitar Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser och
likviditetsgarant, tel. +46 (8) 503 015 50.
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Indrek Rahumaa
Styrelseledamot
Tel +372 509 2080 or +7 (916) 180 31 62
E-mail: indrek.rahumaa@selenaoil.com
Adress: Sjöviksbacken 14, SE-117 43 Stockholm

