
 

 

Pressmeddelande nr 5 Lycksele, 4 mars 2014 

 
 
Lappland Goldminers informerar om den pågående rekonstrukt-
ionsprocessen  
 
Som ett led i den pågående rekonstruktionsprocessen för Lappland Goldminers har bolaget 
inhämtat erforderliga förhandsgodkännanden från de borgenärer som omfattas av ackordet. 
Lappland Goldminers kommer därför att lämna in ansökan om offentligt ackord till Lycksele 
tingsrätt. Bolaget har även inom ramen för rekonstruktionsprocessen upprättat kontrollbalans-
räkning. 
 
Enligt Lappland Goldminers AB:s (publ) (”Bolaget”) pressmeddelande från den 17 februari 2014 har 
Bolagets styrelse utarbetat ett ackordsförslag som i huvudsak innebär att Bolagets oprioriterade ford-
ringsägare erbjuds full betalning upp till ett fordringsbelopp om maximalt 6.000 kronor samt 30 % av 
fordringsbelopp övertigande 6.000 kronor. Bolagets oprioriterade fordringsägare består i huvudsak av 
Bolagets konvertibelinnehavare, vars fordringar i ackordet uppgår till ca 124 MSEK. Ackordsförslaget 
är villkorat av att Bolaget på en kommande extra bolagsstämma beslutar om en efterföljande kvitt-
ningsemission riktad till Bolagets konvertibelinnehavare, som erbjuds att kvitta kvarvarande fordrings-
belopp (efter ackordet) till nya aktier i Bolaget till teckningskursen en (1) kr/st. Därefter avser Bolaget 
att genomföra en helt eller till större del garanterad företrädesemission i storleksordningen 34-42 
MSEK.  
 
Som ett led i Bolagets ansökan om ackord har det bl a upprättats en rekonstruktörsberättelse med 
yttrande från rekonstruktören, ett ackordsförslag samt en bouppteckning. Dessa handlingar har till-
ställts Bolagets borgenärer genom ett utskick den 3 mars 2014. Handlingarna hålls även tillgängliga 
på Bolagets hemsida www.lapplandgoldminers.se.  
 
I samband med arbetet med ackordsansökan har Bolagets styrelse haft anledning att göra en översyn 
av de värden som Bolagets tillgångar är upptagna till. Denna bedömning har resulterat i att styrelsen 
har funnit det nödvändigt att göra betydande nedskrivningar bl.a. såvitt avser det s.k. Fäboliden-
projektet. I dotterbolaget Lappland Goldminers Fäboliden AB:s balansräkning har, bl.a. mot bakgrund 
av den rådande marknaden för mineralprojekt och det gällande guldpriset, Fäbolidenprojektet skrivits 
ned från ca 177 MSEK till noll kronor. Detta har resulterat i en motsvarande nedskrivning av Bolagets 
fordran på dotterbolaget Lappland Goldminers Fäboliden AB. Vidare har som en följd av den rekon-
struktionsplan som antagits i det finska dotterbolaget Lappland Goldminers Oy huvuddelen av Bola-
gets fordran på det finska dotterbolaget omvandlats till ett ovillkorat aktieägartillskott. Bolagets fordran 
på det finska dotterbolaget uppgår som ett resultat därav till ca 9 MSEK. Styrelsen har bedömt att 
värdet på aktierna i det finska dotterbolaget kan upptas till 20 miljoner kronor.  
 
Mot bakgrund av de nedskrivningar som styrelsen beslutat att genomföra redovisar Bolaget ett nega-
tivt eget kapital uppgående till ca 130 MSEK och som en följd härav har Bolagets styrelse upprättat en 
kontrollbalansräkning och som likaledes utvisar ett negativt eget kapital på ca 130 MSEK.  
 
Som en följd av att aktiekapitalet är förbrukat kommer Bolaget på en kommande extra bolagsstämma, 
vilken bolagsstämma även kommer att behandla förslagen om genomförandet av den efterföljande 
kvittningsemissionen och företrädesemissionen, att behandla frågan om fortsatt drift eller om Bolaget 
skall träda i likvidation. Förutsatt att styrelsens refinansieringsplan genomförs kommer Bolagets egna 
kapital att återställas genom de av styrelsen föreslagna åtgärderna. Bolagets styrelse kommer därför 
att föreslå att den kommande extra bolagsstämman beslutar om s.k. fortsatt drift av Bolagets verk-
samhet.  
 
  

http://www.lapplandgoldminers.se/


 
 

För ytterligare information: 
 
Sven Rasmusson, styrelsens ordförande  Thomas Häggkvist, CEO/CFO 
Tel 070-605 83 15 Tel 070-552 26 22 
E-mail: sven.rasmusson@raspart.se  E-mail: thomas.haggkvist@lgold.se 
 
Besök även: www.lapplandgoldminers.com  
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Lappland Goldminers AB är ett producerande gruvbolag. Bolaget är listat på First North i Sverige 
under kortnamnet GOLD, med Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se +46-8-503 015 50, 
som Certified Adviser. 
 
Lappland Goldminers strategi är att utveckla mineralfyndigheter till producerande gruvor. Företaget 
är strategiskt positionerat med Fäbolidenprojektet i norra Sverige och Pahtavaaragruvan i norra 
Finland. Lappland Goldminers är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika 
gruv- och prospekteringsbolag. 
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