Punkt 19 på dagordningen

STYRELSENS FÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN 2020 I SOTKAMO SILVER AB (publ) OM
GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut av den 27 februari 2020 om
nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om ca 60 Mkr enligt följande.
Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast den 1 april 2020
besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal aktier som ska
ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier. Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen med företrädesrätt är den 14 april 2020.
Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske under tiden från och med den 16 april 2020 till
och med den 5 maj 2020. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske genom
teckning på teckningslista inom den tid som anges ovan i denna punkt, varvid betalning för
eventuella tilldelade aktier ska erläggas senast tredje bankdagen efter det att besked om
tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden
inom vilken betalning ska ske.
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till de som tecknat aktier med stöd av
teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen och vid
överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske
till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte
kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktie som var och en anmält för teckning
och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska eventuella återstående
aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna
emissionsgarantiavtal.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear förda
aktieboken.
Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas
att vidta de mindre förändringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med
registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller Euroclear.
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