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

den 23 maj 2012 
 

 

Punkt 8, 9 & 10 

Aktieägare representerande ca 31 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om 

att: 

 styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. 

 omvälja Tore Hallberg, Patric Perenius, Piers Gormly och Hans Janzon till ordinarie 

styrelseledamöter.  

 de ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med sammanlagt högst 132 000 

kronor (motsvarande 3 basbelopp) att fördelas enligt beslut av styrelsen. Revisorn 

föreslås ersättas mot räkning. 

 

 

Punkt 11 

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.  

 

 

Punkt 12 

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.  



 

2 

 

 

 

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 april 2012 

Archelon Mineral AB (publ) 

Styrelsen 

 


