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FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR  
NICKEL MOUNTAIN RESOURCES AB (PUBL):S EXTRA BOLAGSSTÄMMA  

2 MAJ 2019 
 
 
 
Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier 
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens tidigare 
beslut om nyemission av aktier. Styrelsen har den 4 april 2019, förutsatt 
bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att emittera högst 99 333 456 
aktier till en teckningskurs om 0,25 kronor/aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan 
komma att öka med högst 9 933 345,60 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att 
tillföras sammanlagt 24 833 364 kronor före avdrag för emissionskostnader.  
 
Företrädesemissionen är hittills garanterad genom garantiavtal till 80 procent, dvs 
19 866 691 kronor.  
 
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Aktieägare i 
bolaget erhåller för varje befintlig aktie i bolaget en (1) teckningsrätt. Fyra (4) 
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.  Avstämningsdag för 
fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier 
ska vara 9 maj 2019.  
 
Handel med teckningsrätter äger rum vid NGM Nordic MTF under perioden från och med 
den 13 maj 2019 till och med den 23 maj 2019. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde.  
 
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med 13 maj 2019 till och med den 27 
maj 2019 och såvitt avser eventuella garanters teckning av aktier ska teckning ske 
senast den 7 juni 2019. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med 
utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier 
utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på 
teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.  
 
Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) 
bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. 
Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning 
för tecknade aktier ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet 
att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap 41 § aktiebolagslagen.  
 
I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan 
stöd av teckningsrätter varvid tilldelning ska ske på följande grunder: 
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I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 
dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till 
det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.  
I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till 
andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte 
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för 
teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  
I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat 
belopp. 
 
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har 
registrerats hos Bolagsverket.  
 
Handlingar enligt ABL 13:6 bifogas som Bilaga A-D. 
 
Styrelsen beslutade slutligen att styrelsens ordförande eller advokaten My Simonsson 
bemyndigas att företa de eventuella justeringar i styrelsens beslut som kan krävas i 
samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller 
på grund av andra formella krav.  
 
 

16 april 2019 
Nickel Mountain Resources AB (publ) 

Styrelsen 



Bilaga A-B



















































































Bilaga C





Bilagor till styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen 

 

Bilaga C1 – C24, dvs pressmeddelanden för tiden 2018-05-15 – 2019-03-28 finns tillgängliga på 
bolagets hemsida:  

http://se.nickelmountain.se/nyheter-media/pressmeddelanden-2/ 



Bilaga D
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