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LÅN OKTOBER/2013/III - IGE RESOURCES AB 
IGE Resources AB (org nr 556227-8043) 

 
Undertecknad långivare, _________________________________________________                                            
 
(Persnr/orgnr,) _________________________________________________________ 

 
Adress: _______________________________________________________________ 
 
Telefon-nr: ____________________________________________________________ 
 
Mail: _________________________________________________________________ 
 
 ("Långivaren") utfäster sig härmed att till IGE Resources AB, Org nr 556827-8043 utbetala ett  
 
nominellt belopp om NOK _______________________________ 
 
(____________________________________________________) kronor, i form av ett lån med 
möjlighet till återbetalning i aktier eller kontanter på nedan angivna villkor. 

 
1. Lånet löper utan ränta och säkerhet. 
2. Lånet förfaller till återbetalning den 1 december 2014 2014 i den mån återbetalning (konverte-

ring) inte skett dessförinnan. 
3. Innehavare äger rätt att under tiden från och med ett beslut att bemyndiga styrelsen att emittera 

nya aktier fattat av en extra bolagsstämma, fram till den 17 december 2013, påkalla återbetal-
ning av lånet i aktier. I händelse av att sådan stämma inte genomförs, alternativt om stämman 
röstar emot ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om nyemission eller ett rakt nyemis-
sionsbeslut, skall lånet betalas tillbaka kontant i sin helhet i enlighet med det nominella belop-
pet. Önskar långivaren återbetalning i kontanter gäller detta oaktat om en bolagsstämma har fat-
tat beslut om bemyndigande att emittera aktier eller ej. 

4. Konverteringskursen skall vara 0,38 NOK per ny aktie. Antal nya aktier beräknas genom att 
dividera lånets nominella belopp (det belopp som borgenären lånat ut till bolaget) med 0,38 
NOK. Om beloppet inte är jämnt delbart med 0,38 NOK så avrundas antal aktier uppåt till när-
mast antal hela aktier. 

5. Innehavare som valt att inte konvertera sitt lån i den första konverteringsperioden äger vidare 
rätt att från 5 maj 2014 till och med 9 maj 2014 påkalla återbetalning av lånet i aktier. Kon-
verteringskursen skall under denna period vara 0,50 NOK per ny aktie. 

6. Innehavare som valt att inte konvertera sitt lån i någon av de första konverteringsperioderna 
äger vidare rätt att från 17 november 2014 till och med 21 november 2014 påkalla återbetal-
ning av lånet i aktier. Konverteringskursen skall i denne perioden vara 0,60 NOK per ny aktie. 

 
Stockholm den 24 oktober 2013 - För IGE Resources AB 
 
 
__________________________  ______________________________ 
Stefan Persson      Björn Rohdin 
 
Ort (sted),____________________________ den _______________________2013 
 
 
__________________________________________ 
Signatur långivare 


