FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT
EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022-09-30

COMPLETE PROPOSALS FOR
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2022-09-30
Punkt 6 – Beslut om vinstutdelning av aktier i Mahvie Minerals AB (publ)
Item 6 - Resolution on dividend distribution of shares in Mahvie Minerals AB (publ)
Som tidigare meddelats har Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199
(”Bolaget”) i juli i år överlåtit samtliga aktier i Bolagets tidigare dotterbolag Palmex
Mining Oy till Mahvie Minerals AB ("Mahvie Minerals") och i samband därmed även
tecknat aktier i Mahvie Minerals varefter Bolaget innehar 50,1 procent av aktierna och
rösterna i Mahvie Minerals. Som tidigare meddelats avses Bolagets samtliga aktier i
Mahvie Minerals att delas ut till aktieägarna i Bluelake Mineral genom en skattefri s k
Lex Asea-utdelning, i samband med vilken aktierna i Mahvie Minerals också avses
noteras på en multilateral handelsplattform.
As previously announced, in July of this year the Company transferred all shares in the
Company's former subsidiary Palmex Mining Oy to Mahvie Minerals AB ("Mahvie
Minerals") and in connection therewith subscribed for shares in Mahvie Minerals, after
which the Company holds 50.1 percent of all oustanding shares and votes in Mahvie
Minerals. As previously announced, the intention is to distribute all shares held by the
Company in Mahvie Minerals to the shareholders in Bluelake Mineral through a tax-free
so called Lex Asea dividend, in connection with which the shares in Mahvie Minerals are
also intended to be listed on a multilateral trading facility.
Mer information
om
Mahvie Minerals
finns på Bolagets
hemsida
www.bluelakemineral.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/
More information about Mahvie Minerals is available on the Company's website
www.bluelakemineral.com/en/investors/corporate-governance/general-meetings/
Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om
vinstutdelning till aktieägarna i Bolaget bestående av Bolagets samtliga 54 166 485 aktier
i Mahvie Minerals (”Aktierna”). Aktierna är per 2022-08-01 upptagna till ett bokfört
värde om sammanlagt 18 804 000 kronor i Bolagets balansräkning, dvs cirka 0,35
öre/aktie.
In light of the above, the Board of Directors proposes that the EGM resolves to distribute
profits to the shareholders of the Company consisting of all the Company's 54,166,485
shares in Mahvie Minerals (the “Shares”). As of August 1, 2022, the Shares have a book
value of a total of SEK 18,804,000 in the Company's balance sheet, i.e. approximately
SEK 0.35/share.
Utdelningen innebär att aktieägarna i Bolaget är berättigade att erhålla en (1) aktie i
Mahvie Minerals per varje en (1) befintlig aktie som de innehar på avstämningsdagen för
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utdelningen i Bolaget. Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för
vinstutdelningen, dock att avstämningsdagen inte får infalla senare än dagen före nästa
årsstämma. Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för
vinstutdelningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag.
The dividend means that the shareholders in the Company are entitled to receive one (1)
share in Mahvie Minerals for every one (1) existing share held on the record date for the
dividend in the Company. The Board is authorized to determine the record date for the
profit distribution, however, that the record date must not fall later than the day before
the next annual general meeting. The Board shall, in connection with the determination
of the record date for the profit distribution, publish the decision on the determination of
the record date.
Vidare har styrelsen beaktat reglerna i aktiebolagslagen 18 kap 5 § och kan därmed
konstatera att 49 468 784 kronor av det i den senast fastställda balansräkningen
konstaterade fria egna kapitalet fortfarande står till bolagsstämmans förfogande. Det
kommer således även efter den föreslagna utdelningen att finnas full täckning för
bolagets bundna egna kapital.
Furthermore, the Board has taken into account the rules in the Swedish Companies Act,
Chapter 18, Section 5, and can thus state that SEK 49,468,784 of the unrestricted equity
established in the most recently approved balance sheet is still available to the general
meeting. Thus, even after the proposed dividend, there will be full coverage for the
Company's restricted equity.
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1.
The Board's opinion according to Chapter 18 § 4 of the Swedish Companies Act is
attached in Appendix 1.
Styrelsen har upprättat handlingar i enlighet med aktiebolagslagen 18 kap 6 § vilka
bifogas detta förslag till beslut, se Bilaga 2, 3, 4 och 5.
The Board has drawn up documents in accordance with the Swedish Companies Act
chapter 18 § 6 which are attached as Appendix 2, 3, 4 and 5.
Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas att
företa de eventuella mindre justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra
formella krav.
Finally, the board proposes that the company's CEO or lawyer My Simonsson be
authorized to make any minor adjustments to the meeting's decision that may be required
in connection with registration of the decision at the Swedish Companies Registration
Office, Euroclear Sweden AB or due to other formal requirements.

Stockholm september 2022 / Stockholm September 2022
Bluelake Mineral AB (publ) / Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen / the Board of Directors

2 (2)

Bilaga 1
Styrelsens yttrande med anledning av förslag om vinstutdelning av aktier i Mahvie
Minerals AB (publ) enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") innehar 54 166 485 aktier
(”Aktierna”) i Mahvie Minerals AB (publ), vilket motsvarar 50,1 procent av samtliga aktier
och rösterna i Mahvie Minerals. Styrelsen för Bluelake Mineral har föreslagit att stämman
fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i Bolaget bestående av Aktierna.
Aktierna är per 2022-08-01 upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 18 804 000 kronor i
Bolagets balansräkning, dvs cirka 0,35 öre/aktie. Med begreppet ”Koncernen” avses nedan vad
som framgår av aktiebolagslagen 1 kap 11§.
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till dels de krav
som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på Koncernens egna kapital samt
Koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av Koncernens ekonomiska ställning samt dess
förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna
utdelningen inte påverkar Koncernens förmåga att i rätt tid infria föreliggande eller förutsedda
betalningsförpliktelser eller Koncernens förmåga att genomföra planerade investeringar.
Bolagets soliditet per 2022-08-01 uppgår till 89,9 procent.
Styrelsen har även övervägt kända förhållanden som kan ha betydelse för Koncernens
ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan nämnda. Det har
härvid inte framkommit någon omständighet som gör att den föreslagna vinstutdelningen inte
framstår som försvarlig.

Stockholm i september 2022
Bluelake Mineral AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 2 & 3

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 finns tillgänglig på Bluelake
Mineral AB (publ)s hemsida:
https://www.bluelakemineral.com/investerare/finansiella-rapporter/

DocuSign Envelope ID: F57C1C93-3E9A-408D-999B-29838F924A97

Bilaga 4
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen
Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 (”Bolaget”), lämnar härmed en
redogörelse avseende händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka inträffat efter
det att årsredovisningen lämnades samt uppgift om beslutna värdeöverföringar som har beslutats
under samma tid samt förändringar i Bolagets bundna egna kapital som har skett efter
balansdagen.
Årsredovisning i Bolaget för räkenskapsåret 2021 undertecknades av styrelsen den 21 april 2022
och fastställdes vid årsstämman den 12 maj 2022. Bolaget har efter den 21 april 2022 publicerat
följande pressmeddelanden:
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

2022-05-05 Bluelake Mineral offentliggör lönsamhetsstudie för koppar och zinkprojektet
Joma och Stekenjokk-Levi med ett positivt nuvärde på 90 - 200 miljoner USD
2022-05-12 Kommuniké från årsstämma i Bluelake Mineral
2022-05-20 Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport första kvartalet 2022
2022-06-02 Bluelake Minerals dotterbolag Vilhelmina Mineral beviljas tillstånd för
gruvverksamhet inom Natura 2000-området Vardo- Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina
kommun
2022-06-20 Bluelake Mineral har ingått avsiktsförklaring rörande försäljning av dotterbolaget
Palmex Mining Oy samt efterföljande investeringar i Mahvie Minerals AB
2022-07-08 Bluelake Minerals dotterbolag Vilhelmina Minerals tillstånd för gruvverksamhet
inom Natura 2000-området Vardo- Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun har
överklagats
2022-07-15 Bluelake Mineral har ingått slutligt avtal rörande försäljning av dotterbolaget
Palmex Mining Oy och efterföljande investeringar i Mahvie Minerals AB, samt upptar lån om
8 MSEK
2022-07-22 Bluelake Mineral har slutfört försäljning av dotterbolaget Palmex Mining Oy och
efterföljande investeringar i Mahvie Minerals AB
2022-07-28 Bluelake Mineral erhåller förlängning av undersökningstillstånd
2022-08-16 Bluelake Mineral erhåller förlängning av undersökningstillstånd
2022-08-19 Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport andra kvartalet 2022
2022-08-24 Bluelake Mineral deltar med investerarpresentation hos ProHearings torsdag den
25 augusti

Samtliga ovan nämnda pressmeddelanden finns tillgängliga att läsa på Bolagets hemsida:
https://www.bluelakemineral.com/investerare/pressmeddelanden/
Några ytterligare händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning har ej inträffat.
Sedan den 21 april 2022 har inga värdeöverföringar beslutats. Sedan den 1 januari 2022 har
följande förändringar i Bolagets bundna egna kapital (aktiekapital) skett.
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Bilaga 4

Förändring Förändrat belopp Summa efter ändring Registrerat hos Bolagsverket
Nyemission 139 664,700000 sek 5 416 648,500000 sek

2022-04-25

Nyemission 114 516,100000 sek 5 276 983,800000 sek

2022-01-11

Datum: 2022-09-05
Bluelake Mineral AB (publ)

________________________________
Patric Perenius

________________________________
Peter Hjorth

________________________________
My Simonsson
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Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
(2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid
efterutdelning
Till bolagsstämman i Bluelake Mineral AB (publ), org.nr 556493-3199
Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade den 5 september 2022

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget
Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen
och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram
redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Revisorns ansvar
Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört
granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt
aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Denna rekommendation kräver att vi planerar och utför
granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga
felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har
därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar
och andra författningar.
Vi är oberoende i förhållande till Bluelake Mineral AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i
styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i
enlighet med styrelsens förslag.
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Övriga upplysningar
Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Nils Gunnar Boman

Datum

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post
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