Pressmeddelande

Stockholm den 26 maj 2021

Kommuniké från årsstämma i Bluelake Mineral
Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bluelake”) har den 26 maj 2021 hållit
årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av årsredovisning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning. Vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs 44 714 994 kronor. Styrelsen och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
Styrelse- och revisorsval och arvoden
Vid valet av ordinarie styrelseledamöter omvaldes My Simonsson, Patric Perenius, Peter Hjorth, Jonas
Dahllöf och Neil Said. Neil Said omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden intill
nästa årsstämma utgår med 120 000 kronor till vardera ordinarie styrelseledamot och styrelsens
ordförande ska erhålla 140 000 kronor i styrelsearvode. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omvaldes till Bolagets revisor varvid Henrik Boman utsågs till huvudansvarig revisor. Revisorn ska
ersättas mot godkänd räkning.
Incitamentsprogram för ledande befattningshavare & styrelseledamöter
Stämman beslutade om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogam till vissa ledande
befattningshavare genom en riktad emission av högst 1 910 000 teckningsoptioner, innebärande en
ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 191 000 kronor. Rätt att teckna
teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa
nyckelpersoner i Bolaget i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i)
verkställande direktör: högst 1 350 000 teckningsoptioner och (ii) övriga ledande befattningshavare
(CFO och chefsgeolog): högst 280 000 teckningsoptioner var. Vidare beslutade stämman om antagande
av ett långsiktigt incitamentsprogam till styrelseledamöter genom en riktad emission av högst 1 190 000
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 119 000
kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast
tillkomma vissa befintliga samt föreslagna styrelseledamöter i Bolaget, totalt 4 styrelseledamöter, varav
styrelseordföranden ska äga rätt att teckna högst 350 000 teckningsoptioner och övriga
styrelseledamöter ska äga rätt att teckna högst 280 000 teckningsoptioner var.
Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor och teckningskursen ska motsvara ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell
i enlighet med en av styrelsen begärd värdering utförd av PwC. En (1) teckningsoption berättigar till
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av den volymvägda
genomsnittskursen för Bolagets aktie enligt NGM Nordic SMEs officiella kurslista över tio (10)
handelsdagar närmast efter avstämningsdagen för utdelningen av Bolagets samtliga aktier i Mezhlisa
Holding AB (publ) beslutad av extra bolagsstämma 2021-04-30, dock inte lägre än aktiens kvotvärde
(0,10 kronor/aktie).

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under följande teckningsperioder: a)
tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport
för första kvartalet 2024 samt b) tvåveckorsperioden som inleds omedelbart efter dagen för
offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2024.
Bemyndiganden
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill
tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av
bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom nuvarande
bolagsordningens gränser. Stämman beslutade vidare 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 högst 8 300 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Övrigt
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de
fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Årsredovisning för år 2020 kan rekvireras från Bolaget. Den finns även tillgänglig på
www.bluelakemineral.com. Rapport för första kvartalet 2021 har lämnats den 21 maj 2021. Rapport för
andra kvartalet 2021 lämnas den 20 augusti 2021.

Ytterligare information
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25
Email: info@bluelakemineral.com
Ytterligare information om Bolaget
Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt
prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld.
Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på
utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 1976 och
1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande indikerad mineraltillgång
om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är
Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig
halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas innehålla ytterligare indikerad
mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).
Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) och
Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om 668 miljoner
ton med halten 0,176% nickel ("measured and indicated"). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt
förutser en produktion om 26 000 ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande
andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en
prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy, som 2014 genomförde via
konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en
beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t
guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av
projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele.
.

