Styrelsens för Copperstone Resources AB (publ) förslag till beslut om godkännande av
eventuell kvittningsemission riktad till ett styrelseordföranden närstående bolag (punkt 8)
Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att extra bolagstämman med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt beslutar att godkänna eventuell kvittningsemission om upp till 10,3 miljoner
kronor som kan komma att riktas till ett styrelseordföranden närstående bolag, JOHECO AB ("JOHECO")
med tillämpning av sedan tidigare registrerat emissionsbemyndigande från extra bolagsstämma den 29
september 2020 jämte stämmans särskilda instruktioner, enligt följande.
För det fall att Bolaget önskar förstärka likviditeten intill dess att den planerade företrädesemissionen (se
styrelsens separata förslag, punkten 7) är genomförd, har JOHECO och Bolaget avtalat ett lånelöfte om 10,3
miljoner kronor. Avrop på detta brygglån löper utan ränta och avgifter samt återbetalas enligt låneavtalet
medelst nyutgivna aktier genom kvittning i samband med den planerade nyemissionen. Härvid har JOHECO
åtagit sig, utöver att teckna och betala sin prorata-andel i emissionen om 4,7 miljoner kronor, att även
överteckna sig utan stöd av rätter till belopp motsvarande lånet för att möjliggöra den avtalade låneregleringen
i aktier. I syfte att säkerställa sådan lånereglering genom kvittning avses styrelsens emissionsbeslut ge
möjlighet till tilldelning avseende sådan överteckning och annan överteckning som säkerställt emissionen,
vilket dock endast kan ske i den utsträckning som utrymme för överteckningstilldelning kommer att finnas i
emissionen. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman i den utsträckning som brygglånet lämnas och
JOHECOs överteckning inte skulle förslå för kvittning till fullo, godkänner att styrelsen i samband med slutlig
tilldelning av den planerade företrädesemissionen, i andra hand, kan genomföra en kvittningsemission med
samma emissionskurs för lånereglering i aktier. Sådan eventuell, till JOHECO riktad, kvittningsemission
godkänns av extra bolagsstämman 16 kap aktiebolagslagen med en majoritet om 90 procent av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

________________________
Kiruna i december 2020
Copperstone Resources AB (publ)
Styrelsen

1|1

