Publicering av Informationsmemorandum
Nickel Mountain Resources AB publ. (”NMR” eller ”Bolaget”) är sedan den 24 maj 2017 ägare till
Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 65,0115% och innehar en
rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz (”BNG”). BNG innehar den
kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomskregionen i
Ryssland.
22 januari 2018
Publicering av Informationsmemorandum
Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer som tidigare annonserats att genomföra en
garanterad nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen i Bolaget
beslutade den 13 november 2017 att under förutsättning av bolagsstämmas godkännande
genomföra en garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga
aktieägare. Sådant godkännande lämnades av bolagsstämman den 11 december 2017.
Nickel Mountain Resources AB (publ) offentliggör härmed informationsmemorandum med
anledning av företrädesemissionen, för vilken teckningstiden inleds den 22 januari 2018 och
avslutas den 9 februari 2018. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets och Mangold
Fondkommission ABs respektive hemsidor (www.nickelmountain.se och www.mangold.se).
I informationsmemorandumet finns följande information som inte är publicerad sedan tidigare:
Garantiåtagande
Ett konsortium har genom emissionsgaranti samt teckningsförbindelse förbundit sig att teckna
aktier i Nyemissionen upp till cirka 80 procent eller cirka 18,3 miljoner kronor som eventuellt
inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen är således till 80 procent
säkerställd genom garantier.
Garantikonsortiet består av Gabrielsson Invest AB, Dividend Sweden AB, Gryningskust Holding
AB, Capensor AB, Trention AB, Carlwood Capital S.A. samt Connector Corporate Finance AB
(”Connector”), ett bolag helägt av Anders Thorsell, styrelseledamot i Bolaget. Connector innehar
258 532 aktier i Bolaget och har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen samt
utöver det teckna aktier motsvarade ett belopp om 300.000 kronor. Därtill har Connector
lämnat en emissionsgaranti om 1 miljon kronor. Garantiersättning utgår inte för Connectors
teckningsförbindelse.
Styrelsen
För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.
Anders Thorsell:
Telefon 0707732045
Anders@nickelmountain.se
Johan Sjöberg:
Telefon 0708 341432
Johan.sjoberg@nickelmountain.se
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Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning
med avseende på Nickel Mountain Resources ABs (“NMR”) nuvarande planer, prognoser,
strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k
”forward looking statements” om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av
framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”,
”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande
uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och
antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och
förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper
men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de
länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns
tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa
tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången
vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller
andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot
bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt
stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i
bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att
omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.
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