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METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.)  

 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma  

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan ”Bolaget”) avhölls tisdagen den 10 

oktober 2017. 

Stämman beslutade: 

• Att anta en ny bolagsordning i vilken gränserna för aktiekapitalet ändrats till att vara lägst 10 000 

000 kronor och högst 40 000 000 kronor samt gränserna för antalet aktier i Bolaget skall var lägst 

100 000 000 och högst 400 000 000 aktier. 

• Att emittera teckningsoptioner i en riktad emission till WowernGruppen AB enligt följande villkor: 

o Antal teckningsoptioner skall var 9 500 000 st. Det totala priset för samtliga 

teckningsoptioner skall vara 40 000 kr. 

o Varje teckningsoption skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Metallvärden till ett 

lösenpris av 0,10 kr per aktie. Lösenpriset för aktierna skall ej vara föremål för 

omräkning i det fall Bolaget beslutar om utgivandet av ytterligare aktier. 

o Teckningsoptionerna skall ha en löptid fram till den 31 december 2019. Efter denna 

tidpunkt förfaller rätten till inlösen. Inlösen kan påkallas under december månad 2018 

respektive 2019. 

o Vid full inlösen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 950 000 kronor. 

o Styrelsens fullständiga förslag har publicerats på Bolagets hemsida i samband med att 

handlingarna till dagens bolagsstämma publicerades den 26 september. 

o Se även ytterligare kommentar nedan 

• Att bevilja styrelsen ett bemyndigande att kunna emittera teckningsoptioner i en riktad emission till 

Amarone Resources Ltd. enligt följande villkor 

o Antal optioner skall vara 4 500 000 st. 

o Övriga villkor skall vara samma som för de teckningsoptioner som emitteras till 

Wowerngruppen enligt ovan. 

o Vid full inlösen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med 450 000 kronor. 

o Se även ytterligare kommentar nedan 

• Att bevilja styrelsen ett bemyndigande att intill tiden för nästkommande årsstämma besluta om en 

eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner, med eller utan företrädesrätt för nuvarande 

aktieägare. Bemyndigandet föreslås omfatta maximalt 16 000 000 nya aktier. Aktiekapitalet kan 

sålunda komma att ökas med maximalt 1 600 000 kronor. 

 



 
 
Kommentar till emission av teckningsoptioner till Wowerngruppen 

Styrelsen i Metallvärden har anlitat ägaren till Wowerngruppen, Per von Wowern, som konsult till bolaget 

med uppgift att bistå bolagets ledning med att utarbeta och genomföra en åtgärdsplan som syftar till att 

säkerställa koncernens intjäningsförmåga och lönsamhet. Innehållet i åtgärdsplanen har publicerats i 

bolagets halvårsrapport.  

Under genomförandet av åtgärdsplanen kommer Per von Wowern att stå till ledningens förfogande för 

analyser, förslag till ytterligare åtgärder, etc. och kommer under denna tid att även vara adjungerad i 

styrelsen. Ersättning kommer att utgå för nedlagd tid. Denna ersättning kommer att kunna kvittas som 

betalning för optionspremien samt för betalning av senare teckning av aktier. 

Kommentar till eventuell emmission av teckningsoptioner till Amarone Resources Ltd. 

Styrelsen i Metallvärden har anlitat Amarone Resources Ltd. som konsult i vissa tradingaffärer i några 

länder i centrala Afrika. En första affär har genomförts under september månad i vilken ca 28 ton 

bly/kopparskrot fraktats från Kongo till Dar Es Salaam i Tanzania och där sålts till ett indiskt 

återvinningsverk. Affären omfattar ca USD 57 000 och ger Metallvärden ett nettobidrag på knappt 10 % 

Amarones åtagande som skall ligga till grund för utgivande av ovan nämnda teckningsoptioner innebär 

att kunna presentera ett avtal med säljaren av nämnda typ av skrot omfattande ca 2 000 ton med 

intentionen att dessa skall skeppas under kommande månader enligt samma mönster som 

provleveransen.  

Möjligheten att genomföra den ovan beskrivna affären har skapats genom Bolagets internationella 

kontaktnät och kompetens vad avser internationella återvinningsföretags behov av 

återvinningsprodukter. Affären har och kommer att fortsatt genomföras utan finansiell risk för 

Metallvärden. 

Bolaget kommer att fortsätta att exploatera möjligheterna till ytterligare tradingaffärer enligt liknande 

mönster. Tradingverksamheten kommer dock att under överskådlig tid vara relativt begränsad. 

 

För mer information kontakta: 

Björn Grufman, koncernchef  

Tel: 08 – 440 84 60 

bjorn.grufman@metallvarden.se  

 

************************************************* 

 

mailto:bjorn.grufman@metallvarden.se

