
 

 

 

 

Styrelsens för Eurobattery Minerals AB förslag till beslut om riktad emission av 
teckningsoptioner 

Styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, föreslår att bolagsstämman 
beslutar om riktad emission av högst 3 333 333 teckningsoptioner innebärande, vid 
utnyttjande, emission av högst 3 333 333 nya aktier och en ökning av bolagets aktiekapital 
om högst 3 333 333 kronor. För emissionen ska följande villkor gälla. 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt, endast tillkomma Formue Nord Fokus A/S. 

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 

3. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 21 december 2022 på särskild 
teckningslista.  Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.  

4. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A. Som framgår av de 
fullständiga villkoren berättigar varje teckningsoption till teckning av en ny aktie i 
bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymviktade 
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME från och med den 
6 mars 2023 till och med den 17 mars 2023 avrundat till närmaste hela öre, varvid 0,5 
öre ska avrundas uppåt, dock lägst aktiens kvotvärde och dock högst 3,90 kronor, 
under perioden från och med den 20 mars 2023 till och med den 31 mars 2023, samt 
ska omräkning ske vid bland annat fondemission, emission av aktier, 
teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt i 
vissa andra fall, dock att den idag den 31 oktober 2022 beslutade företrädesemissionen 
av units inte ska medföra omräkning. 

5. Aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption 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 en överenskommelse med Formue 
Nord Fokus A/S rörande en likviditetseffektiv återbetalning av en idag utestående konvertibel. 
Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts genom förhandling med Formue 
Nord Fokus A/S och bedöms av styrelsen – mot bakgrund av överenskommelsen – vara 
marknadsmässig. 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i 
beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller 
av teckningsoptionerna hos Euroclear Sweden AB. 
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