
 

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I NORDIC IRON ORE AB, DEN 29 JUNI 2020 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Bolagets valberedning består av valberedningens ordförande Tomas Olofsson, Anders Bengtsson, 
Johnas Jansson och Sven Rosén. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut under 
punkterna 2 och 9–11 på den föreslagna dagordningen. 

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att Tomas Olofsson utses till ordförande vid stämman. 

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 
200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga 
ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslagna arvodet innefattar arvode för utskottsarbete. 
Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella 
revisorssuppleanter 

Bolagets styrelse består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och bolaget har 
för närvarande ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår att, för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att 
ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.  

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie ledamöterna Tomas Olofsson (ordförande), Jonas 
Bengtsson, Gösta Bergman och Timo Lindborg. Valberedningen föreslår omval av Tomas Olofsson, 
Jonas Bengtsson, Gösta Bergman och Timo Lindborg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma, med Tomas Olofsson som ordförande. Information om de föreslagna 
styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats. 

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att Anders 
Hvittfeldt avses utses till huvudansvarig revisor. 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT 

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinstmedel enligt den 
fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 55 657 509 kronor 
balanseras i ny räkning. 



 

 

 

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa 
årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller 
konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske genom 
kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses 
i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. 
Vid emissioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare ska aktiekapitalet och antalet 
aktier i bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering kunna ökas med sådant belopp och antal 
som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission med stöd av 
bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske med hänsyn till exempelvis 
bolagets behov av att bredda aktieägarkretsen, för att möjliggöra förvärv och/eller för att med kort 
varsel tillgodose koncernens finansieringsbehov. Vid emission utan företrädesrätt för bolagets 
aktieägare får befintliga aktieägare inte delta i emissionen. 
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