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Fullständiga förslag till beslut inför  
Archelon Mineral AB (publ):s årsstämma  

den 25 mars 2010 
 
 
Punkt 8, 9 & 10 
Aktieägare representerande ca 31 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om 
att: 
• Styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. 
• De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt högst 127 200 

kronor (motsvarande 3 basbelopp) att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn 
föreslås ersättas mot räkning. 

• omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius och Piers Gormly till ordinarie 
styrelseledamöter samt att nyvälja Hans Janzon till ordinarie styrelseledamot.  

 
 
Punkt 11 
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning till aktieägarna i Archelon 
bestående av 4 059 314 aktier i Mineral Invest International MII AB (publ) (”MII”), dock 
högst 4 063 314 aktier pga. att avrundning skall ske uppåt enligt nedan. 
 
Dessa 4 063 314 aktier är per den 31 december 2009 upptagna till ett bokfört värde om 
sammanlagt 973 303 kronor i Archelons balansräkning. Utdelningen motsvarar 
32,89 % av Archelons samtliga aktier i MII per den 5 februari 2010. 
 
Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla en (1) aktie i MII per varje 
18-tal Archelon aktier (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. 
Avrundning skall ske uppåt. Varje sådan aktie i MII motsvarar ett bokfört värde per den 
31 december 2009 om ca 0,24 kronor i Archelons balansräkning. Den föreslagna 
utdelningen kan illustreras genom följande exempel: 
 
Antal aktier i Archelon Mineral AB (publ) Antal aktier erhållna i MII  
20   2 
1000    56 
 
Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 1 april 2010. Styrelsens yttrande 
enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen framgår av Bilaga 1.  
 
Styrelsens förslag till beslut är villkorat av att Archelons totala aktieinnehav i MII på 
dagen för denna årsstämma (dvs. den 25 mars 2010) ej understiger 10 % av det totala 
antalet registrerade aktier i MII vid samma tidpunkt. Archelons totala aktieinnehav i MII 
uppgår per den 5 februari 2010 till 16,64 % av det totala antalet registrerade aktier i MII 
vid samma tidpunkt. 
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Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller den styrelsen utser 
bemyndigas att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som Bolagsverket 
kan komma att kräva för registrering. 
 
 
Punkt 12 
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagets bolagsordning. 
Styrelsens förslag till ny bolagsordning framgår i sin helhet av Bilaga 2 och innebär i 
huvudsak följande:  
 
§ 4  Aktiekapitalets gränser utökas så att aktiekapitalet skall vara lägst 2 800 000 

kronor och högst 11 200 000 kronor.  
 
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000. Aktie skall 

kunna ges ut i två serier, av serie A till ett antal av lägst 2 000 000 och högst 
8 000 000 och aktier av serie B till ett antal av lägst 68 000 000 och högst 
272 000 000. 

 
Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller den styrelsen utser 
bemyndigas att företa de eventuella justeringar i den ändrade bolagsordningen som 
Bolagsverket kan komma att kräva för registrering.  
 
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 13 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att lämna styrelsen 
bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa 
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 36 500 000 
(utgörande ca 50 % av det totala antalet aktier i bolaget) varav högst 35 500 000 B-
aktier och högst 1 000 000 A-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan 
aktiekapitalet högst komma att öka med 1 460 000 kronor.  
 
Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av 
bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen 
dock äger rätt att besluta om viss rabatt.  
 
Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller den styrelsen utser 
bemyndigas att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som Bolagsverket 
kan komma att kräva för registrering.  
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Punkt 14 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman 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 upp till 7 300 000 
aktier (utgörande ca 10 % av det totala antalet aktier i bolaget) varav högst 200 000 A-
aktier och högst 7 100 000 B-aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan 
aktiekapitalet högst komma att öka med 292 000 kronor. 
 
Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom 
apport och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen 13 kap 
iakttas.  
 
Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till 
marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.  
 
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna 
skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade 
aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag 
och/eller för finansiering av koncernen och/eller för att uppnå en bättre 
aktieägarstruktur.  
 
Styrelsen föreslår slutligen att styrelsens ordförande eller den styrelsen utser 
bemyndigas att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som Bolagsverket 
kan komma att kräva för registrering. 
 
Stämmans beslut erfordrar en majoritet om minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som 
de på stämman företrädda aktierna. 
 
 

Göteborg i februari 2010 
Archelon Mineral AB (publ) 

Styrelsen 
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Bilaga 1 
Styrelsens yttrande med anledning av förslag om vinstutdelning av aktier i Mineral Invest 
International MII AB (publ) enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen 
 
Styrelsen för Archelon Mineral AB (publ) (”Bolaget”) har föreslagit att stämman fattar beslut om 
vinstutdelning till aktieägarna i Bolaget bestående av 4 059 314 aktier i Mineral Invest 
International MII AB (publ), org. nr. 556737-6974, (”MII”), dock högst 4 063 314 aktier pga. att 
avrundning skall ske uppåt enligt nedan. Dessa 4 063 314 aktier är per den 31 december 2009 
upptagna till ett bokfört värde om sammanlagt 973 303 kronor i Bolagets balansräkning. 
Utdelningen motsvarar 32,89 % av Bolagets samtliga aktier i MII. Styrelsen anser, mot 
bakgrund av vad som anges nedan, att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarlig 
med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det 
egna kapitalet, Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  
 
Som framgår av styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning är styrelsens förslag villkorat av 
att Bolagets totala aktieinnehav i MII på dagen för årsstämman (dvs. den 25 mars 2010) ej 
understiger 10 % av det totala antalet registrerade aktier i MII vid samma tidpunkt. Archelons 
totala aktieinnehav i MII uppgår per den 5 februari 2010 till 16,64 % av det totala antalet 
registrerade aktier i MII vid samma tidpunkt. 
 
Eget kapital 
Enligt styrelsens bedömning kommer Bolagets egna kapital att vara tillräckligt stort efter den 
föreslagna vinstutdelningen. Styrelsen har härvid beaktat verksamhetens art, omfattning och de 
risker som verksamheten är förenad med samt det aktuella konjunkturläget, historisk utveckling 
och framtidsprognoser för såväl Bolaget som för marknaden.  
 
Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt 
Styrelsen har gjort en allsidig bedömning av Bolagets ekonomiska ställning samt dess förmåga 
att på sikt infria sina åtaganden. Bolagets fria egna kapital uppgår per 2009-12-31, beaktat 
periodens resultat, till 8 667 259 kronor. Den föreslagna utdelningen utgör per 2009-12-31 
11,23 procent av Bolagets fria egna kapital och 33,30 procent av Bolagets bundna egna kapital. 
Bolagets soliditet per 2009-12-31 uppgår till 95,45 procent. 
 
Den föreslagna utdelningen påverkar inte Bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande eller 
förutsedda betalningsförpliktelser eller Bolagets förmåga att genomföra planerade investeringar.  
 
Styrelsen har även övervägt kända förhållanden som kan ha betydelse för Bolagets 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. 

 
Göteborg i februari 2010 

Archelon Mineral AB (publ) 
Styrelsen 
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Bilaga 2 
BOLAGSORDNING FÖR ARCHELON MINERAL AB (PUBL) 
556658-6797 
 
§1  Firma 

Bolagets firma är Archelon Mineral AB (publ) 
 
§2  Styrelsens säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands läm. 
 
§3  Verksamhet 

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera 
georesurser med särskild inriktning på malmer och mineraler. 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 skall vara lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor. 
 
§5  Antal aktier m.m. 

Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000. 
 
Aktie skall kunna ges ut i två serier, av serie A till ett antal av lägst 2 000 000 och 
högst 8 000 000 och aktier av serie B till ett antal av lägst 68 000 000 och högst 
272 000 000. Aktie av serie A medför 10 röster. Aktie av serie B medför en röst. 
Alla aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 
 
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya 
aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B ha 
företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal 
aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats 
med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning 
(subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den 
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan 
tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning. 
 
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier 
av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier 
är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till 
det antal aktier de förut äger.  
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Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut 
teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägare företrädesrätt att teckna 
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att 
nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna 
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma 
att bytas ut mot. 
 
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta 
beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt. 
 
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av 
varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan 
tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av 
visst aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i 
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, 
ge ut aktier av nytt slag. 

 
§6  Styrelse 

Styrelsen består av lägst tre och högst sju ledamöter med högst en suppleant. 
 
§7  Revisorer 

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller en 
eller två revisionsbolag. 

 
§8  Kallelse 

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall ske tidigast sex och 
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall 
utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.  
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes 
Tidningar samt i Dagens Industri. 
 
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara 
upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende 
förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast 
kl. 12.00 den dag som 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. 

 
§9  Årsstämma 

Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång 
och skall hållas i Göteborg. 
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På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Godkännande av dagordning. 
4. Val av en eller två justeringsmän  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i 

förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 
7. Beslut  

a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i 
förekommande fall, koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning, 

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, 

styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på 
stämman. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, och i förekommande fall, 
revisorerna. 

10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer, 
revisorssuppleant eller revisionsbolag. 

11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

 
§10 Avstämningsförbehåll 

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

  
§11   Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101-1231. 
 

-------- 
 

Denna bolagsordning antogs vid årsstämma  2010-03-25. 
 

 
 
 


