N.B. The English text is an unofficial translation.

Styrelsens i Vilhelmina Mineral AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om emission av
teckningsoptioner av serie 2018:2 den 2 augusti 2018
The board of directors’ of Vilhelmina Mineral AB (publ) (the ”Company”) proposed resolution
regarding issuance of warrants of series 2018:2 dated 2 August 2018
Emission av teckningsoptioner
Issue of warrants
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 000 000
teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 100 000
kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
The board of directors proposes that the general meeting resolve to carry out a private placement in
respect of not more than 1,000,000 warrants, entailing an increase in the share capital of not more
than SEK 100,000 if the private placement is fully taken up. The resolution shall otherwise be
governed by the following terms and conditions.
1.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna kunna tecknas av
nyckelpersoner inom Bolaget och dess dotterbolag enligt nedan. Skälet till avvikelsen är för
att skapa förutsättningar för att behålla kompetent personer i koncernen samt att öka
motivationen hos sådana personer. Mot bakgrund av programmets villkor samt övriga
omständigheter bedömer styrelsen att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess
aktieägare.
With deviation from the shareholders’ preferential rights, the warrants may be subscribed
for by employees and key individuals within the Company or its subsidiaries as set out
below. The reason for the deviation is to create conditions to retain qualified individuals in
the group and to increase the motivation of such individuals. In light of its conditions and
other circumstances, the board of directors considers the proposal beneficial to the
Company and its shareholders.
Teckningsberättigad
Entitled to subscribe
Michael Timmins
Stan Bharti
Scott Moore
Neil Said
Les Kwasik
Jonas Dahllöf
Peter Hjorth
Paul Bozoki
Randolph Ruff
Peter Åkerström

Antal optioner
Number of warrants
150 000
100 000
100 000
100 000
100 000
150 000
150 000
50 000
50 000
50 000

Totalt / In total
2.

1 000 000

För varje teckningsoption ska erläggas 0,2030 kronor. Grunden för teckningskursen är
teckningsoptionens marknadsvärde, beräknat enligt Black and Scholes värderingsmodell.
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A subscription price of SEK 0.2030 shall be paid for each warrant. The basis for the
subscription price is the market value of the warrant, calculated in accordance with the
Black and Scholes valuation formula.
3.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet.
Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning.
Subscription for the warrants shall take place within three weeks of the date of the
resolution to issue warrants. Payment for the warrants subscribed for shall be made within
four weeks of the time of subscription.

4.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
The board of directors shall be entitled to extend the subscription period and the time for
payment.

5.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och
med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 2
augusti 2021.
The warrant may be exercised to subscribe for new shares during the period commencing
the date on which the issue resolution is registered at the Swedish Companies Registration
Office up to and including 2 August 2021.

6.

Övriga villkor enligt Bilaga 1A.
Other terms and conditions according to Appendix 1A.

7.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för
beslutets registrering vid Bolagsverket.
The board of directors or a person appointed by the board of directors shall be authorised to
make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish
Companies Registration Office.

_______________________
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