
 

 

 

 

Styrelsens för Eurobattery Minerals AB förslag till beslut om emission av aktier 
riktad till närstående bolag till verkställande direktören 

Styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman 
beslutar om en riktad nyemission av högst 317 901 aktier, innebärande en ökning av 
aktiekapitalet med högst 317 901 kronor. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna 
tecknas av Nazgero Consulting Services Ltd, ett av verkställande direktören 
kontrollerat bolag. Teckning ska omfatta det antal aktier vars sammanlagda 
teckningslikvid närmast uppgår till 953 703 kronor. 

2. Teckningskursen per aktie ska motsvara den volymviktade betalkursen för bolagets 
aktie på NGM Nordic SME under tio handelsdagar närmast före dagen för 
bolagsstämmans beslut, avrundat till närmast hela öre varvid 0,5 öre ska avrundas 
uppåt, dock lägst 3,00 kronor. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. 

3. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista från och med den 6 december 2022 till 
och med den 13 december 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. 

4. Betalning för de tecknade aktierna ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så 
särskilt medger, genom kvittning, senast den 16 december 2022. Styrelsen äger rätt att 
förlänga tiden för betalning. 

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för vinstutdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna upptagits i 
aktieboken. 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är behovet av att kunna betala ersättning 
till verkställande direktören på ett likviditetseffektivt sätt. Teckningskursen har fastställts på 
grundval av den noterade betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME. 

Såväl styrelsen som den styrelsen anvisar bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet 
som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket och de nya 
aktierna hos Euroclear Sweden AB. 
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