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Pressmeddelande den 19 februari 2013 

 
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DANNEMORA MINERAL 

 

Styrelsen i Dannemora Mineral AB (publ) kallar till extra bolagsstämma den 13 mars 2013 för 
framläggande av förslag till beslut att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av B-aktier om 
högst cirka 211 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För bakgrund och motiv 
till nyemissionen hänvisas till pressmeddelande från den 15 februari 2013. 
 
Den extra bolagsstämman kommer att äga rum onsdagen den 13 mars 2013, kl 14.00 i Stora 
Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. 
 
Avstämningsdag för rätt att delta vid stämman är torsdagen den 7 mars 2013. Övrig information 
framgår av bifogad kallelse som kommer att införas i Post och Inrikes Tidningar den 20 februari. 
Kallelse och övrig information kommer också att finnas tillgänglig på bolagets webbsida från och 
med den 20 februari: 
www.dannemoramineral.se 
 
 
För mer information, kontakta: 
 
Ralf Nordén, Koncernchef och VD Dannemora Mineral AB 
Telefon +46 (0)70 937 48 91 
ralf.norden@dannemoramineral.se 

 

Niklas Kihl, Ekonomichef Dannemora Mineral AB 
Telefon +46 (0)295 24 44 20, (0)73 079 73 63 
niklas.kihl@dannemoramineral.se 

 

Dannemora Mineral är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i 
Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen 
lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där 
sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.  
 
Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen 
Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även 
omfattar koncernens prospektering, och Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet. 
 
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten kommer inledningsvis 
i huvudsak att riktas mot den planerade brytningen av dessa.  
 
Bolaget är noterat på Stockholm OMX First North samt Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North 
är Remium AB. 
 
Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är 
kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och 
erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.   
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Bilaga till pressmeddelande 19 februari 2013 

 
Aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma 
onsdagen den 13 mars 2013  kl. 14.00 i Stora Salen, Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i 
Stockholm.  

Rätt att delta i bolagsstämman 

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken torsdagen den 7 mars 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget per post 
under adress Dannemora Mineral AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd, per fax 08-753 43 90, per 
telefon 0295-24 44 20 eller per e-post niklas.kihl@dannemoramineral.se. Anmälan skall ha skett 
senast torsdagen den 7 mars 2013. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste i god tid före den 7 mars 2013 genom 
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i 
bolagsstämman.  

Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Godkännande av dagordningen  

5. Val av en eller två justeringsmän  

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  

7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier 

8. Bemyndigande om nyemission av aktier 

9. Stämmans avslutande 

Styrelsens beslut företrädesemission av aktier (p. 7) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 15 februari 
2013 om en nyemission av B-aktier om högst cirka 211 miljoner SEK med företrädesrätt för 
Bolagets befintliga aktieägare att teckna nya B-aktier i förhållande till det antal aktier (såväl A- som 
B-aktier) de äger på avstämningsdagen. För emissionen gäller i övrigt följande huvudsakliga villkor. 

De som på avstämningsdagen den 22 mars 2013 äger aktier i Bolaget kommer att tilldelas 
teckningsrätter. För varje A- eller B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter 
berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier till en teckningskurs om 11,00 SEK per B-aktie.  

Genom företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 3 072 080 SEK och antalet 
aktier med högst 19 200 500 B-aktier.  
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Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 26 mars 2013 till och med den 10 april 2013. 
Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.  

Emissionen är villkorad av att obligationsinnehavarna ger Bolaget undantag(s.k. waiver) från 
följande villkor (s.k. kovenanter) i obligationsavtalet:  

1. Net debt/EBITDA Ratio om högst 4,0; undantag till och med 31 december 2014; och  

2. Minimilikviditet om minst 50 miljoner SEK; undantag om upp till sex veckor till dess likviden från 
Företrädesemissionen kommit Bolaget tillhanda.  

Bemyndigande om nyemission av aktier (p. 8) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före 
nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Syftet med bemyndigandet är främst 
att ge flexibilitet att justera avstämningsdag och teckningstid för nyemissionen i förhållande till ovan 
redovisade undantag från villkoren i obligationsavtalet som utgör villkor för nyemissionen.  

Övrigt 

Bolagets aktiekapital uppgår till 2.457.664 kronor fördelat på 15.360.400 aktier, varav 1.200.000 A-
aktier (tio röster/aktie) och 14.160.400 B-aktier (en röst/aktie).  Aktiens kvotvärde är 0,16 krona. 

Styrelsens beslut om nyemission och förslag till bemyndigande samt fullmaktsformulär och övriga 
handlingar inför bolagsstämman hålls från och med den 20 februari 2013 tillgängliga hos bolaget på 
adress Svärdvägen 13 i Danderyd och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. 
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.dannemoramineral.se. 

Stockholm i februari 2013 

 

Dannemora Mineral AB (publ) 

 

Styrelsen 
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