STYRELSENS FÖR ARCTIC MINERALS AB (PUBL) BESLUT OM KONTANT NYEMISSION AV
AKTIER / THE BOARD OF DIRECTORS OF ARCTIC MINERALS AB (PUBL)’S RESOLUTION
ON AN ISSUE OF SHARES THROUGH PAYMENT IN CASH
Styrelsen för Arctic Minerals AB (publ), org.nr 556569–3602 beslutar, under förutsättning av extra
bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier på följande villkor:
The board of directors of Arctic Minerals AB (publ), reg. no. 556569-3602 resolves, subject to the
extraordinary general meeting subsequent approval, to carry out a new issue of shares through
payment in cash, on the following conditions:
1.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 24 579 391,2 kronor genom nyemission av högst
40 965 652 nya aktier.
The company’s share capital shall increase with up to 24,579,391.2 SEK through a new issue
of up to 40,965,652 new shares.

2.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma ett begränsat antal på förhand vidtalade professionella investerare.
Överteckning kan inte ske.
The right to subscribe for the new shares shall, with an exception to the shareholders’ preemption rights, vest in a limited number of pre-notified professional investors.
Oversubscription cannot occur.

3.

Teckningskursen ska vara 0,75 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom en
accelererad bookbuilding-process med hjälp av bolagets finansiella rådgivare.
The subscription price shall be 0.75 SEK per share. The subscription price has been determined
through an accelerated book building process through the help of the company’s financial
advisors.

4.

Teckning ska ske på teckningslista senast den 22 december 2020.
Subscription shall be made on a subscription list no later than 22 December 2020.

5.

Betalning i pengar ska ske senast den 4 januari 2021.
Payment in cash shall be made no later than 4 January 2021.

6.

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the period of
payment.

7.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
The new shares entitle the holder to a dividend for the first time on the record date for the
dividend that occurs immediately after the registration of the new share issue at the Swedish
Companies Registration Office.

Verkställande direktören eller den som denne utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar av
ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB.
The CEO or a person appointed by the CEO shall be authorised to make any minor adjustment required
to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kapitalanskaffning på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt för att säkerställa bolagets framtida utveckling samt att utöka och
förstärka bolagets aktieägarkrets.
The reasons for not applying the shareholders’ pre-emption rights are to enable a capital raise in a timeand cost-effective manner to ensure the company’s future development and to expand and strengthen
the company’s ownership structure.
Beslutet kräver godkännande från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.
The resolution requires support by shareholders holding not less than nine tenths of both the votes cast
and of the shares represented at the extraordinary general meeting.
Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.
Documents according to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act have been drawn up.
__________________
Stockholm den 14 december 2020 / Stockholm on 14 December 2020
Arctic Minerals AB (publ)
Styrelsen / The board of directors

