Styrelsens i Arctic Gold AB (publ) (”Bolaget”) förslag till beslut om nyemission av aktier (punkt 14)
Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier på nedan angivna villkor.
Emissionsbelopp
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 425 271,85 kronor.
Antal aktier
Ökningen av aktiekapitalet ska ske genom nyemission av högst 5 389 493 aktier.
Teckningskurs
Teckningskursen för aktierna är 0,45 kronor per aktie.
Avstämningsdag
Avstämningsdagen är den 22 maj 2014.
Rätt att teckna aktier
Företrädesrätt att teckna nya aktier tillkommer den som på avstämningsdagen är registrerad som
aktieägare i Bolaget. Innehav av tre (3) aktier i Bolaget, ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.
Teckningstid och betalning
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning eller på teckningslista
mellan den 28 maj 2014 och den 13 juni 2014. Teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske
under samma tid på teckningslista. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt eller samtidig
kontant betalning ska ske kontant senast tredje bankdagen efter besked om tilldelning enligt instruktion
på avräkningsnota.
Handel med och central försäljning av teckningsrätter
Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske från och med den 28 maj 2014 till och med den
9 juni 2014.
Fördelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning
av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I första hand ska sådan tilldelning ske till dem som
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen
eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som motsvarar deras tidigare
aktieinnehav i Bolaget pro rata och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska sådan
tilldelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan
erhålla full tilldelning ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och,
om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska sådan tilldelning ske till garanter med fördelning
i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
Rätt till utdelning
De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar
närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.
Bemyndigande
Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.
Ändring av bolagsordningen och villkor
Beslutet förutsätter att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital enligt punkten 13 och
om fondemission enligt punkten 14 samt att fondemissionen registreras hos Bolagsverket.

