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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION
AV TECKNINGSOPTIONER 2017/2018

Styrelsen för Auriant Mining AB (publ) föreslår att stämman, villkorat av att stämman också har
beslutat om den föreslagna ändringen av bolagsordningen och den föreslagna nyemissionen av aktier,
beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande.
1.

Bolaget ska emittera högst 71 209 716 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska
medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav att bolagets aktiekapital kan
komma att ökas med högst 8 011 093 kronor.

2.

Teckningsoptionerna ska kunna tecknas av de som har tecknat aktier i den av
bolagsstämman samma dag beslutade nyemission av aktier (”Företrädesemissionen"), där
varje tecknad aktie ger rätt att teckna en teckningsoption.

3.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

4.

Teckning ska ske under tiden från och med den 23 augusti 2017 till och med den 8 september
2017. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

5.

För varje tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen ska tilldelas en teckningsoption.

6.

För teckningsoptionerna gäller bilagda villkor för teckningsoptioner 2017/2018, Bilaga. Av
villkoren följer bl.a.

7.

(a)

att för varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot
kontant betalning till en teckningskurs motsvarande det volymviktade
genomsnittspriset för bolagets aktie under tio handelsdagar närmast före
perioden för utnyttjande av teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt om
25 procent, dock aldrig lägre än 2,50 kronor och aldrig högre än 3,50 kronor;

(b)

att teckningsoptionen får utnyttjas under tiden från och med den 19 mars 2018
till och med den 30 mars 2018; och

(c)

att teckningskurs liksom antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till
teckning av kan komma att omräknas vid bl.a. fondemission, sammanläggning
eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar tilldela en
teckningsoption för varje tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen. Grunden för
teckningskursen vid teckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoption framgår av
punkten 6 (a) ovan.
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8.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans
beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear
Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
__________

Stockholm i juli 2017
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen

