Fullständiga förslag till beslut inför
Nickel Mountain Resources AB (publ):s årsstämma
den 22 maj 2018

Punkt 8
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisor
Aktieägare representerande ca 18 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om
att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter samt en (1) revisor.
Punkt 9
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
Aktieägare representerande ca 18 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om
att, för tiden fram till nästa årsstämma, ska styrelsens ordförande arvoderas med 91 000
kronor och övriga ordinarie styrelseledamöter arvoderas med 75 000 kronor vardera.
Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning.
Punkt 10
Val av styrelse och revisor
Aktieägare representerande ca 18 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om
att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius, My
Simonsson, Torbjörn Ranta och Anders Thorsell till ordinarie styrelseledamöter. Vidare
föreslås att Carl Magnus Kollberg omväljs till bolagets revisor.
Punkt 11
Beslut om ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen enligt
följande:
§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 37 000 000 kronor och högst 148 000 000 kronor.

§5

Aktieantal
Antalet aktier skall vara lägst 370 000 000 och högst 1 480 000 000.

Den nya bolagsordningen framgår av Bilaga A.
Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson
bemyndigas att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i
samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella
krav.
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Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Punkt 12
Beslut om bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport
och/eller kvittning.
För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de
utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen det
lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer
råda.
Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra
en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 38 000 000 aktier (vid full
teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana
konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller
konvertiblerna). Detta motsvarar ca 10 procent att samtliga aktier i bolaget.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, på ett snabbt och
kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler för att tillföra bolaget nytt kapital och/eller för ytterligare breddning av ägarbasen
i bolaget och/eller för att möjliggöra förvärv av andra företag eller verksamheter.
Styrelsen föreslår slutligen att advokaten My Simonsson eller den styrelsen utser, ska ha
rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering
av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

april 2018
Nickel Mountain Resources AB (publ)
Styrelsen
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Bilaga A

BOLAGSORDNING
556493-3199
2018-05-22

§1

Firma
Bolagets firma (namn) är Nickel Mountain Resources AB (publ).

§2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§3

Verksamhet
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag eller genom samarbete med annan
huvudsakligen prospektera efter och exploatera georesurser med särskild
inriktning på malmer, mineraler och kolväten. Bolaget får därutöver bedriva
handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva
handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade
värdepapper, obligationer och valutor, fast och lös egendom och därmed
förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 37 000 000 kronor och högst 148 000 000 kronor.

§5

Antalet aktier
Antalet aktier skall vara lägst 370 000 000 och högst 1 480 000 000.

§6

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.

§7

Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat
revisionsbolag eller 1-2 revisorer.

§8

Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar
samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§9

Föranmälan för deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta och rösta vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen i
utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem
vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den dag som
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anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än
femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om
aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
§ 10

Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11

Årsstämma
Årsstämman ska avhållas inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.
Bolagsstämma ska kunna hållas även i Stockholm oaktat att styrelses säte är på annan
ort.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
a)
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i
förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b)
disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c)
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§12

Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
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