
	

	

 
 

PRESSMEDDELANDE 17 november 2022 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Arctic Minerals AB 
(publ) 

Arctic Minerals AB (publ) (”Bolaget”) höll idag, den 17 november 2022, extra 

bolagsstämma på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, Stockholm.	

Bolagsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet och ändring av 

bolagsordningen. Minskningen av aktiekapitalet ska ske med 90 723 833,412 

kronor. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 608 884,788 kronor, fördelat 

på sammanlagt 152 221 197 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,004 

kronor. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital och 

ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet 

förutsätter tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol och, förutsatt att 

erforderligt tillstånd erhålls, förväntas minskningsbeslutet verkställas i januari 

2023. Beslutet om ändring av bolagsordningen innebär att § 4 ändras på så vis 

att aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor 

samt att § 5 ändras på så vis att antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 och 

högst 600 000 000 stycken. 

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa 

årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, 

teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av 

teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för 

bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, 

kvittning eller annat villkor. 

Certified Advisor 

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets 

Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. 



	

	

Övrigt 

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under 

handelsbeteckningen "ARCT". 

För vidare information 

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se	eller kontakta: 

Jonatan Forsberg, vd 

(+46) 76 105 1310 

jonatan.forsberg@arcticminerals.se 

Om Arctic Minerals 

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är 

prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Norden. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 17 november 2022, kl 13.30. 

 


