Styrelsens för Copperstone Resources AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om företrädesemission (Punkt 7)
Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämman beslutar att
bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier,
inom bolagsordningens gränser, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, att betalas kontant eller genom
kvittning. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under
rådande marknadsförhållanden. Styrelsen äger rätt att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt
belopp om cirka 160 miljoner kronor med stöd av bemyndigandet.
Syftet med bemyndigandet är att likviden från företrädesemissionen huvudsakligen ska användas för att
finansiera projektutvecklingen mot en återstart av Viscariagruvan, samt för att förtidsreglera
tilläggsköpeskillingen avseende Viscariaförvärvet. Därutöver avser bolaget att skapa en stabil finansiell
position för Bolaget som möjliggör värdehöjande aktiviteter inom Bolagets övriga projekt.
Styrelsen föreslår vidare att för det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen,
inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i första hand till de som givit bindande utfästelser inför
offentliggörandet av den planerade företrädesemissionen att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, i andra
hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och
en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och
i tredje hand till annan som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall
tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som
tecknaren totalt anmält sig för teckning av.
För ytterligare information om den planerade företrädesemissionen som Bolaget ämnar besluta om med stöd
av det föreslagna bemyndigandet om det godkänns av stämman, hänvisas till det av Bolaget offentliggjorda
pressmeddelandet den 20 november 2020:
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/4f03a513-bb4c-40a0-aa11-b64ed1aaef75
Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ges rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
Vidare föreslår styrelsen att det emissionsbemyndigande som beslutades på extra bolagsstämma den 29
september 2020 gäller vid sidan av ovanstående emissionsbemyndigande, oavsett om ovanstående
bemyndigande kommer att utnyttjas eller inte.
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