PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 30 juni 2020

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.)
Kommuniké från årsstämman 2020
Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls tisdagen den 30 juni.
Stämman beslutade:
•
•

•
•

Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till vinstdisposition samt att bevilja
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019;
Att Bolagets aktiekapital nedsättes från nuvarande 15 518 972,70 kronor till 1 551
897,27 kronor. Nedsättningen innebär att aktiens kvotvärde minska från nuvarande
0,10 kronor till 0,01 kronor. Nedsättningen görs för att täcka del av Bolagets ansamlade
förlust samt att ge möjlighet att i framtiden emittera aktier till ett pris som ligger över
aktiens kvotvärde.
Att anta en ny bolagsordning i vilken § 4 ändras så att aktiekapitalet skall vara lägst
1.500.000 kronor, högst 6.000.000 kronor.
Att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, fatta beslut
om nyemission av aktier samt emission av konvertibler eller teckningsoptioner.
Syftet med bemyndigandet kunna attrahera potentiella investerare och samarbetspartners. Bolagets aktiekapital får efter nyemission med stöd av detta bemyndigande,
tillsammans med konvertering av konvertibler och teckning av aktier med stöd av
teckningsoptioner utgivna med stöd av detta bemyndigande, högst uppgå till 6 000 000
kronor och antalet aktier till högst 600 000 000 stycken Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt kan ske för att bolaget skall kunna emittera aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag, aktier eller rörelser
samt anskaffa kapital.

Stämman konstaterade att eftersom styrelsen saknar en tredje styrelseledamot och inget
förslag till sådan ledamot föreligger, skall årsstämman ajourneras till dess att en ny styrelseledamot har rekryterats. Årsstämman skall återupptas inom fyra till åtta veckor från dagens
datum. En ny kallelse kommer att utfärdas.

För mer information kontakta:
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bjorn.grufman@metallvarden.se
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