Fullständiga förslag till beslut inför
Goldore Sweden AB (publ):s årsstämma
den 14 juni 2021
Punkt 8
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare representerande ca 94 procent av rösterna har meddelat styrelsen följande
förslag till beslut: inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Revisorns föreslås
ersättas mot godkänd räkning.
Punkt 9
Val av styrelse
Aktieägare representerande ca 94 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut
om att, intill tiden för nästa årsstämma, omvälja Anders West, Tore Hallberg och Patric
Perenius till ordinarie styrelseledamöter. My Simonsson föreslås nyväljas till ordinarie
styrelseledamot.
Punkt 10
Beslut om ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att anta en ny bolagsordning med det
innehåll som framgår av Bilaga 1 varvid nedan angivna punkter föreslås ändras till
följande lydelse (utöver ändringar av redaktionell karaktär):
§ 4 Aktiekapital och aktieantal
”Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 11 223 541 och högst 44 894 164.
Aktiekapitalet utgör lägst 561 177,05 kronor och högst 2 244 708,20 kronor.
Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie
medför 1 röst.
A-aktier kan utges till ett antal av högst 44 894 164 och B-aktier till ett antal av högst
44 894 164….”
§ 10 Deltagande på bolagsstämma
”Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan
framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet
biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.”
Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas
att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
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Punkt 11
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller
genom apport och/eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på
marknadsmässiga villkor, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt, som
Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bolagets aktiekapital och antalet
aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som
ryms inom den på årsstämman antagna bolagsordningens gränser.
Styrelsen föreslår slutligen att Bolagets vd eller advokaten My Simonsson bemyndigas
att företa de eventuella justeringar i stämmans beslut som kan krävas i samband med
registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.
Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av
såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Göteborg i maj 2021
Goldore Sweden AB (publ)
Styrelsen
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BOLAGSORDNING
Bilaga 1
556971-1996
§1

Firma
Bolagets firma är Goldore Sweden AB (publ).

§2

Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§3

Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera
georesurser med särskild inriktning på malmer, mineral och hydrokarboner.
Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom
råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och
därtill relaterade värdepapper, obligationer, och valutor, fast och lös egendom
samt därmed förenlig verksamhet.

§4

Aktiekapital och aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 11 223 541 och högst 44 894 164.
Aktiekapitalet utgör lägst 561 177,05 kronor och högst 2 244 708,20 kronor.
Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och
B-aktie medför 1 röst.
A-aktier kan utges till ett antal av högst 44 894 164och B-aktier till ett antal av
högst 44 894 164.
Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler
mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller
att
gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag, dock att, om
endast ett av aktieslagen ges ut, ger varje gammal aktie, oavsett
aktieserie, företrädesrätt till ny aktie.
att
aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska
erbjudas samtliga aktieägare, samt
att
om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda
erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i
förhållande till de antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan
ske, genom lottning.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta
beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller
konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
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Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägarna företrädesrätt
till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska
gälla att ägare av aktier i serie A ska ha rätt till nya aktier av serie A och att
ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i förhållande till sin
andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av
bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§6

Styrelse och revisor
Styrelsen består av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämma för tiden
intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§7

Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes
Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska
information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före
stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om
ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§8

Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På
årsstämman ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
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§9

Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231.

§10

Deltalagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift
eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen,
dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen före stämman.

§11

Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken
och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap Lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är
antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första stycket 6-8 nämnda lag
ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).
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