
Styrelsens förslag till den extra bolagsstämman den 23 december 2016 i 

Africa Resources AB (publ), 556693-8014,  
 

Punkt 7 Förslag till sammanläggning (omvänd split) m.m. 

 

Punkt 7a; Beslut om antagande av ny bolagsordning  

 

Som en förutsättning för förslaget om genomförande av sammanläggning av bolagets aktier 

enligt punkt 7b i agendan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att anta en ny 

bolagsordning där bestämmelsen gällande aktiekapitalets gränser ändras till lägst 3.000.000 

kronor och högst 12.000.000 kronor samt att antalet aktier ändras till lägst 6.000.000 aktier 

och högst 24.000.000 aktier. Förslaget på ny lydelse av bolagsordningen enligt denna punkt är 

fogat som Bilaga 1 till styrelsens förslag. 

 

Punkt 7b; Beslut om sammanläggning av aktier samt beslut om en mindre nyemission för 

justering av antalet aktier 

 

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats så har bolagets styrelse för avsikt att 

ansöka om en listning av bolagets aktier vid NGM Nordic MTF. Bl.a. mot bakgrund av de 

nyemissioner som har genomförts under första halvåret 2016, har antalet utestående aktier i 

bolaget ökat väsentligt. För att åstadkomma ett mer ändamålsenligt antal aktier inför en 

notering av bolagets aktier på NGM Nordic MTF föreslår styrelsen att den kommande extra 

bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av bolagets aktier. 

 

Styrelsen föreslår mot ovanstående bakgrund att en kommande extra bolagsstämman beslutar 

om sammanläggning av bolagets aktier 1:100 innebärande att 100 st. aktier läggs samman till 

en (1) aktie enligt följande villkor. 

 

För att antalet aktier i bolaget skall vara jämt delbart med 100 föreslås att bolaget först 

genomför en minimal nyemission omfattande endast 67 st nya aktier innefattande en 

aktiekapitalsökning om 33,5 öre. De nya aktierna skall med avvikelse från aktiernas 

företrädesrätt äga rätt att tecknas av Raspart Consulting AB. Aktierna emitteras till 

teckningskursen 9 öre per aktie innebärande en total teckningslikvid om 6 kr och 3 öre. 

Teckning och betalning av aktierna ska ske i direkt anslutning till bolagsstämmans 

avhållande. De nya aktierna ska äga rätt till vinstutdelning första gången på den 

avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos 

Bolagsverket. Genom denna nyemission ökar antalet aktier i bolaget från 714.071.733 st 

aktier till 714.071.800 st aktier och blir således jämt delbart med 100. Nyemissionen 

genomförs enbart i administrativt syfte för att åstadkomma ett aktieantal som är jämt delbart 

med 100 och teckningskursen har fastställts för att överensstämma med den teckningskurs 

som styrelsen avser att besluta om i den kommande företrädesemissionen. 

  

För de aktieägare som har ett innehav av aktier som inte är jämt delbart med 100 på 

avstämningsdagen kommer en grupp av bolagets större aktieägare att vederlagsfritt överlåta 

det antal aktier som erfordras för att berörda aktieägare får ett innehav som på 

avstämningsdagen är fullt delbart med 100.  

 

Styrelsen skall bemyndigas att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. 

Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning 

har registrerats. 



 

Efter genomförd sammanläggning och nyemission kommer antalet aktier i bolaget att uppgå 

till 7.140.718 st. aktier och aktiekapitalet till 3.570.359 kronor. 

 

Bolagsstämmans beslut enligt punkt 7.a) -b) ovan är villkorade av varandra och skall fattas 

som ett beslut. 

 

Punkt 8; Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemission  

 

Styrelsen föreslår att den kommande extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett 

eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt, besluta om 

nyemission av aktier motsvarande en aktiekapitalsökning om högst 2.000.000 kronor. 

Betalning skall kunna ske kontant eller i förekommande fall genom kvittning.  

 

Syftet med bemyndigande är att bolaget genom nyemissioner skall kunna säkerställa den 

fortsatta finansieringen av bolagets verksamhet. Bemyndigandet avses i första hand användas 

för att fatta beslut om en kommande nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare 

inför den förestående listningen av bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Den planerade 

företrädesemissionen planeras att omfatta ca 714.000 st aktier (efter sammanläggningen) och 

innebär för de aktieägare som inte deltar en utspädning på ca 10 % (baserat på att antalet 

aktier i bolaget efter sammanläggningen enligt 7b ovan uppgår till 7.140.718 st). 

 

Därutöver kan bolagets styrelse besluta om genomförande av ytterligare nyemissioner med 

eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare för att i förkommande fall säkerställa 

ytterligare rörelsekapital. Om nyemissionen sker mot kontant betalning och med avvikelse 

från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionsvillkoren vara marknadsmässiga.  

 

 

Övrigt 

 

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas 

att vidta de mindre förändringar i besluten som fattas av bolagsstämman enligt ovan och som 

kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av besluten hos Bolagsverket och 

Euroclear Sweden AB.  

 

 


