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PRESSMEDDELANDE 2014-05-05 

Kallelse till årsstämma i Nickel Mountain Group AB (publ) 
 

Nickel Mountain Group AB (publ), org nr 556227-8043, (”Bolaget”), håller årsstämma onsdagen 
den 4 juni 2014 kl. 15.00 på Hotel Rica, Slöjdgatan 7 i Stockholm. 
 
Rätt att delta och anmälan till Bolaget 
Den som önskar delta i stämman ska  
 

 dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 

onsdagen den 28 maj 2014, 

 

 dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 30 maj 2014.  

 
Anmälan om deltagande ska göras per post till Nickel Mountain Group AB (publ), Årsstämma 
2014, Kungsgatan 44, 7tr, 111 35 Stockholm, per telefon 08-402 28 00, per telefax 08-402 28 01 
eller per e-post till torbjorn.ranta@nickelmountain.se. Vid anmälan bör aktieägarens namn, 
person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer under kontorstid uppges. 
Aktieägare får medföra ett eller två biträden under förutsättning av att aktieägaren gör 
föranmälan om detta enligt vad som har angivits i det föregående. 
 
Förvaltarregistrerade aktier 
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom 
förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den 
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 maj 2014. Sådan registrering kan 
vara tillfällig.  
 
Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen (VPS) måste, för att ha rätt att 
delta i stämman, tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken. Aktieägare som vill delta i stämman måste underrätta DNB Bank ASA härom 
per post under adress Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, per telefax (0047) 
24 05 02 56 eller per e-post till vote@dnb.no senast kl. 12.00 fredagen den 23 maj 2014 så att 
DNB Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till 
onsdagen den 28 maj 2014 då sådant införande ska vara verkställt. Efter stämman ombesörjer 
DNB Bank att aktierna återigen blir registrerade i den norske Verdipapirsentralen. 
 
Ombud mm 
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom 
ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt 
på bolagets webbplats www.nickelmountain.se senast från och med tre veckor före stämman 
och dagen för stämman. Fullmaktsformuläret kan också erhållas från bolaget. Om fullmakten 
utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande 
behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid 
stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget 
tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 30 maj 2014. 
 
Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Godkännande av dagordning 

5. Val av en eller två justeringsmän 
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6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse 

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkning 

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

13. Val av revisor 

14. Beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter 

15. Beslut om arvode till revisor 

16. Beslut om instruktion för valberedning 

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande 

befattningshavare 

18. Beslut om emissionsbemyndigande 

19. Stämmans avslutande 

 
Val av ordförande vid stämman, beslut om antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, 
beslut om arvode och annan ersättning till styrelseledamöter och beslut om arvode till 
revisor (punkterna 2 och 11 – 15) 
Bolagets valberedning var inte klar med sina förslag till beslut avseende punkterna 2 och 11 - 15 
på den föreslagna dagordningen i sådan tid att dessa kunde inkluderas i kallelsen. 
Valberedningen har meddelat Bolagets styrelse att förslagen kommer att tillhandahållas i god tid 
före stämman. 
 
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda 
balansräkningen (punkt 9) 
Till bolagsstämmans förfogande står överkursfond om 1 148 043 440 kronor, balanserat resultat 
om -911 164 645 kronor samt årets resultat om -110 388 063 kronor. Bolagsstämman kan 
således förfoga över ett fritt eget kapital om 126 490 732 kronor. 
 
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 126 490 732 kronor. 
 
Beslut om instruktion för valberedning (punkt 16) 
Bolagets valberedning, bestående av Håkan Eriksson, företrädande Altro Invest AB, Erlend 
Dunér Henriksen, företrädande Aroma Holding AS och Stefan Persson, styrelsens ordförande, 
tillsammans representerande ett aktie- och röstinnehav om cirka 28 procent, har anmält till 
styrelsen att man avser föreslå att bolagsstämman beslutar om instruktion för valberedning 
enligt i huvudsak följande. 
 
Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att kontakta de två största registrerade ägarna vid 
utgången av tredje kvartalet (dvs den 30 september) och be dem utse en ledamot vardera till 
valberedningen. Om sådan aktieägare inte vill utse en ledamot, eller om aktieägaren avser att 
sälja en betydande del av sina aktier innan valberedningen har hunnit bildats, kommer 
nästkommande aktieägare i storleksordning att bli tillfrågad. De ledamöter som utsetts enligt 
denna princip, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgör 
valberedning. Valberedningen ska utse en av ledamöterna till ordförande. 
 
Namnen på ledamöterna ska offentliggöras av Bolaget i god tid före årsstämman. 
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Valberedningen ska följa och fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. 
Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut vad avser 
ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till 
styrelseledamöter, arvode till revisorer och utnämning av samt instruktioner för en valberedning. 
 
Om någon av de aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer en betydande del 
av sina aktier i Bolaget före slutförandet av valberedningens uppdrag bör den ledamot som är 
utsedd av denne aktieägare avgå, om valberedningen så beslutar, och ersättas av en ny 
ledamot vilken utses av den aktieägare som vid denna tidpunkt är den största registrerade 
aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Om någon av ledamöterna i 
valberedningen upphör att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan slutförandet 
av valberedningens uppdrag bör denna ledamot ersättas av en ny ledamot utsedd av 
aktieägaren om valberedningen så beslutar. Om de registrerade ägarförhållandena väsentligen 
ändras innan slutförandet av valberedningens uppdrag bör en ändring göras i 
sammansättningen av valberedningen, om valberedningen så beslutar, i enlighet med de 
principer som anges ovan. 
 
Mandatperioden för den valberedning som utses på detta sätt ska löpa intill dess att ny 
valberedning har tillträtt. 
 
Ingen ersättning ska utgå för arbete av ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska dock täcka 
rimliga externa kostnader som valberedningen anser nödvändiga för att uppfylla sitt uppdrag. 
 
Dessa instruktioner ska gälla tills vidare. 
 
Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare (punkt 17) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för bestämmande av lön och annan 
ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2015 enligt i huvudsak 
följande. 
 
Allmänt 
Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och 
behålla en ledning med god kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till för Bolaget 
anpassade kostnader. Utgångspunkten för lön och andra ersättningar till ledande 
befattningshavare i Bolaget ska vara marknadsmässiga villkor anpassade till Bolagets 
kostnader. 
 
Fast lön 
Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att ersättning utgår i form av en 
marknadsmässig fast lön som ska vara individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och 
respektive befattningshavares särskilda kompetens. 
 
Pensionsförmåner 
De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad 
som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden samt individuellt 
anpassade med hänsyn till respektive befattningshavares särskilda kompetens. Vidare ska 
pensionsförmånerna vara avgiftsbestämda. 
 
Icke penningbaserade förmåner 
De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis mobiltelefon och 
dator) ska underlätta utförandet av arbetet och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande 
till praxis på marknaden. 
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Uppsägningslön och avgångsvederlag 
Uppsägningslön och avgångsvederlag ska inte i något fall sammantaget överstiga 12 
månadslöner. 
 
Rörlig ersättning 
Utöver fast lön ska rörliga ersättningar i förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar 
ska relateras till tydligt uppställda målrelaterade prestationer baserat på enkla och transparenta 
konstruktioner. Den rörliga lönedelen ska vara kopplad till respektive befattningshavares 
huvudsakliga ansvarsområde och i huvudsak bestå av en eller flera finansiella och/eller 
operationella parametrar. Den maximala rörliga ersättningen kan uppgå till högst 50 procent av 
den fasta lön som utbetalas till berörd befattningshavare under den period som den rörliga 
ersättningen omfattar. 
 
I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras ska de i dessa fall 
bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg uppställda mål på koncern- och individnivå 
avseende förvaltnings- och produktionsresultat och Bolagets ekonomiska ställning samt (b) med 
beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. 
 
Alla aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. 
 
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 18) 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 
tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner 
och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande. 
 

a) Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  

b) Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 4 540 468 aktier 

kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid 

konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och konvertibler 

förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal 

aktier), vilket motsvarar cirka 21,4 procent av antalet utestående aktier och röster eller, 

beräknat på antalet utestående aktier och röster efter den nyemission som styrelsen har 

föreslagit extra bolagsstämma den 8 maj 2014 att besluta om och förutsatt full teckning, 

cirka 20 procent av antalet utestående aktier och röster. 

c) Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt får bara ske till ett pris som lägst ansluter till aktiens marknadsvärde med 

avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att 

emissionen ska kunna genomföras. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas 

företrädesrätt beslutar styrelsen om prissättning. 

d) Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, 

betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas 

med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 2-3 och 5 aktiebolagslagen.  

 

Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt, är att Bolaget behöver ha beredskap för att skyndsamt kunna 
förbättra sin finansiella ställning och stärka aktieägarvärdet. 

____________________________ 
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Aktieägares rätt att begära upplysningar 
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen 
anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om 
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden 
som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt 
om Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningsplikten avser också 
koncernredovisningen. 
 
Handlingar 
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer från och med 
tre veckor före bolagsstämman och dagen för stämman att hållas tillgängliga hos Bolaget samt 
på Bolagets webbplats www.nickelmountain.se. Kopia av redovisningshandlingar och 
revisionsberättelse samt fullständiga förslag kommer utan kostnad sändas till de aktieägare som 
begär det och uppger sin postadress. 
 
Aktier och röster  
Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 21 227 721. Till 
extra bolagsstämma den 8 maj 2014 har styrelsen för kännedom föreslagit en nyemission om 
sammanlagt 1 474 619 ytterligare aktier. 
 

_____________________________ 
 

Stockholm i maj 2014 
Nickel Mountain Group AB (publ) 

Styrelsen 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Torbjörn Ranta  

Mail: torbjorn.ranta@nickelmountain.se 

Tel: + 46 8 402 28 00 

Mobiltelefon: +46 708 855504 

 

Eller kontakta Erlend Dunér Henriksen 

Erlend Dunér Henriksen  
Styrelsesuppleant 
Mobiltelefon: +47 920 18 950  
E-mail: erlend@henriksen.as 

 

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på 

Nickel Mountain Group ABs (“NMG”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej 

utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om NMGs framtida verksamhet. Sådana 

bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, 

”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck.  Sådana uttalanden 

reflekterar företagsledningens för NMG förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig 

information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, 
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inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari 

NMG har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget 

drivna projekt, iii) NMGs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet 

som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, 

joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i  metallpriserna, i synnerhet vad gäller nickel. Mot bakgrund av de 

många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida 

utvecklingen för NMG komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMG påtar 

sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  

 


