Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215, förslag till beslut
om inrättande av incitamentsprogram innefattande emission av
teckningsoptioner (Punkt 14)
Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter för genomförande att det
biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.
1.

Det beslutades om emission av 280 000 teckningsoptioner.

2.

Det beslutades att följande villkor ska gälla för emissionen:

3.

2.1

Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
vara det av Nordic Mines AB (publ) (”Bolaget”) helägda dotterbolaget
Nordic Mines Optioner AB, org.nr. 556751-0671, (”Dotterbolaget”).
Dotterbolaget ska utfärda köpoptioner avseende rätt att förvärva
teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner i och konsulter anlitade av
Nordic Mines AB (publ) filial Finland (”NM filial”) och Nordic Mines Oy
(”NM Oy”), enligt vad som anges nedan.

2.2

Teckning ska ske senast den senast
Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2.3

Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med 15 juni 2015
till och med den 12 juni 2025 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en
teckningskurs per aktie uppgående till den volymviktade genomsnittliga
betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en
period om tio (10) handelsdagar närmast efter årsstämman 2012, dock
alltid lägst aktiens kvotvärde. Den därigenom framräknade
teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska
avrundas uppåt. Betalning av aktier som tecknas med utnyttjande av
teckningsoptionerna ska inte kunna ske genom kvittning.

2.4

Aktiekapitalet ska kunna ökas med högst 280 000 kronor vid utnyttjande
av samtliga teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om ca 0,8
procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (räknat på det nu
registrerade aktiekapitalet om 36 671 647 kronor).

2.5

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att teckning verkställts.

2.6

I övrigt ska för teckningsoptionerna gälla de villkor som framgår av Bilaga
A.

den

29

maj

2012.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionen liksom
antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli

föremål för justering enligt vad som framgår av punkt 8 i villkoren för
teckningsoptionerna, se Bilaga A.
4.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens
bedömning är angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som alla aktieägares
intresse, att kunna erbjuda vissa nyckelpersoner och konsulter samt vissa
specialister som Bolaget behöver rekrytera en möjlighet att ta del av koncernens
framtida värdeutveckling. Ytterst är avsikten med incitamentsprogrammet att
Bolaget på ett effektivt sätt ska kunna genomföra sina långt framskridna
prospekterings- och exploateringsplaner, samt rekrytera, behålla och motivera
vissa nyckelpersoner. I syfte att möjliggöra ovanstående, ska Dotterbolaget, med
avvikelse
från
aktieägarnas
företrädesrätt,
ha
företrädesrätt
till
teckningsoptionerna.

5.

Det antecknades att överteckning inte kan ske.

6.

Det beslutades att följande villkor ska tillämpas vid utställande av köpoptioner
avseende teckningsoptionerna.
6.1

7.

Rätt till teckning av de emitterade teckningsoptionerna ska, enligt vad
som ovan angetts, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma Dotterbolaget, vilket i sin tur ska erbjuda köpoptioner
avseende rätt att förvärva teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner i
och konsulter anlitade av, NM filial och NM Oy. Dotterbolaget ska teckna
samtliga 280 000 emitterade teckningsoptioner och får, vid ett eller flera
tillfällen t.o.m. 15 maj 2022 i enlighet med Bolagets styrelses beslut, ställa
ut köpoptioner avseende sammanlagt högst 280 000 teckningsoptioner
till vissa nuvarande och framtida nyckelpersoner och konsulter i enlighet
med den fördelning som anges i tabellen nedan. Utställande av
köpoptioner ska ske utan ersättning.

Dotterbolagets erbjudande till nyckelpersoner i och konsulter anlitade av, NM
filial och NM Oy ska ske på följande huvudsakliga villkor:
7.1

Rätt att erhålla köpoptioner vilka berättigar
teckningsoptioner tillkommer följande personer:
Namn / Kategori

att

förvärva

Maximalt antal teckningsoptioner

Nordic Mines AB (publ) filial Finland
Minna Jakobsen

20 000

Sebastian Åbacka

20 000

Timo Alto

20 000

Nordic Mines Oy
Platschef Laiva

till

40 000

Miljöchef

20 000

Säkerhetsingenjör

20 000

Processingenjör

20 000

Upp till sex tjänstemän i 20 000 vardera
arbetsledande befattning
Totalt

280 000

7.2

Utställande av köpoptioner ska ske med tillämpning av avtalsvillkor enligt
Bilaga B, innefattande bl a en intjänandeperiod om tre år.

7.3

Styrelseledamöterna
i
incitamentsprogrammet.

Bolaget

ska

inte

omfattas

av

8.

Marknadsvärdet vid utställande (i samband av årsstämman) av de köpoptioner
som erbjuds deltagare i incitamentsprogrammet, beräknat med tillämpning av
vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) och per underliggande
teckningsoption uppgår till ca 13,27 kronor. Den angivna värderingen baseras
den volymviktade genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på NASDAQ
OMX Stockholm under perioden 26 mars 2012 till 10 april 2012 om 45 kronor
och 86 öre och i övrigt på följande parametrar.

9.

De köpoptioner som ställs ut och teckningsoptioner som i enlighet därmed
överlåts till anställda och konsulter bedöms innebära redovisningsmässiga
lönekostnader och arvodeskostnader vid utnyttjande av köpoptionerna enligt vad
som anges nedan. Beloppet är beräknat med antagande om fullt utnyttjande av
samtliga 280 000 utgivna teckningsoptioner i juni 2015 till en teckningskurs om
45 kronor och 86 öre och med användande av vid tidpunkten för årsstämman
2012 tillämpliga skattesatser och sociala avgifter. Antaganden om kursutveckling
framgår nedan.

Förenklad beräkning baserad på finska förhållanden

Vid en 100 % kursutveckling kommer koncernens redovisningsmässiga
lönekostnader (avdragsgilla) således uppgå till ca 12,8 miljoner kronor. Vidare
kommer koncernen ha arvodeskostnader om ca 200 000 kronor.
Bolaget avser inte att vidta några särskilda åtgärder för att säkra kostnader för
skatter. Styrelsen gör bedömningen att Bolaget genom incitamentsprogrammets
förväntade positiva effekter tillförs fullt vederlag för de teckningsoptioner och
köpoptioner som ges ut respektive ställs ut.
10.

Noterades att uppgift om existerande aktierelaterade incitamentsprogram finns
tillgänglig på Bolagets hemsida.

11.

Det beslutades vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar att vidta
de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
______________________________

Bilaga A

______________________________
Nordic Mines AB (publ)
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER SERIE 2015/2025:1

______________________________

Bird & Bird
Norrlandsgatan 15, 10 tr
Box 7714
103 95 Stockholm
Tel: +46 (8) 506 320 00
Fax: +46 (8) 506 320 90
www.twobirds.com

1.

DEFINITIONER

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
”Aktie” eller ”Aktier”

aktie eller aktier i Bolaget;

”ABL”

Aktiebolagslagen (2005:551);

“Bankdag”

dag som inte är lördag, söndag eller annan allmän helgdag
eller som beträffande betalning av skuldebrev är likställd
med allmän helgdag;

”Banken”

av Bolaget anlitat värdepappersinstitut, värderingsinstitut
eller kreditinstitut;

“Bolaget”

Nordic Mines AB (publ), org. nr. 556679-1215;

“Optionsinnehavare”

den som är innehavare av Teckningsoption;

“Teckning”

nyteckning av Aktier i Bolaget med utnyttjande av
Teckningsoption i enlighet med nedanstående villkor och 14
kap. aktiebolagslagen (2005:551);

“Teckningskurs”

den kurs till vilken Teckning kan ske;

”Teckningsoption”

utfästelse av Bolaget om rätt till Teckning av ny Aktie mot
betalning i pengar enligt dessa villkor; samt

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB eller motsvarande institut enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

2.

ANTAL TECKNINGSOPTIONER M.M.

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst tvåhundraåttiotusen (280 000) stycken.
Inga Optionsbevis kommer att utfärdas.
Bolaget har en rätt men inte en skyldighet att ansluta Teckningsoptionerna till Euroclear.
Sker anslutning till Euroclear kommer Teckningsoptionerna att registreras för
Optionsinnehavarens räkning på konto i Bolagets avstämningsregister, varvid
kontoförande institut kan företa registreringsåtgärd till följd av åtgärder enligt dessa
villkor.

3.

AKTIETECKNING M.M.

Optionsinnehavare ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) Aktie i
Bolaget under perioden från och med 15 juni 2015 till och med den 12 juni 2025, till en
Teckningskurs per aktie uppgående till den volymviktade genomsnittliga betalkursen för

bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar
närmast efter årsstämman 2012, dock alltid lägst aktiens kvotvärde. Den därigenom
framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska
avrundas uppåt.
Teckning kan, vid alla tillfällen, endast ske av det hela antal Aktier, vartill det
sammanlagda antalet Teckningsoptioner som en och samma Optionsinnehavare
samtidigt önskar utnyttja, berättigar till. Avrundning ska ske nedåt till närmaste hela
antal Aktier.
Omräkning av Teckningskursen liksom av det antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av punkt 8 nedan.

4.

ANMÄLAN OM TECKNING

Anmälan om Teckning av Aktier ska ske under perioden från och med 15 juni 2021 till
och med den 12 juni 2025 eller den tidigare dag som följer av punkt 8 moment L, M, N
och O nedan.
Anmälan om Teckning sker genom skriftlig anmälan till Bolaget. Vid anmälan ska ifylld
teckningslista enligt fastställt formulär inges till Bolaget.
Anmälan om Teckning är bindande och kan ej återkallas.
Sker inte Teckning av Aktier inom i första stycket angivet tid, upphör all rätt enligt
Teckningsoptionerna att gälla.

5.

BETALNING

Vid anmälan om Teckning ska betalning samtidigt erläggas för det hela antalet Aktier
som anmälan om Teckning avser. Betalning ska ske till ett av Bolaget anvisat konto.

6.

INFÖRANDE I AKTIEBOK M.M.

Sedan betalning för tecknade Aktier erlagts verkställs Teckning genom att styrelsen
beslutar om tilldelning och anmäler detta till Bolagsverket och Euroclear för registrering.
Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen av de nya aktierna i
aktieboken och på avstämningskonton slutgiltig.
Som framgår av punkten 8 nedan, senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutgiltig
registrering i aktiebok och på avstämningskonto.

7.

UTDELNING PÅ NYA AKTIER

Aktier som tillkommit på grund av Teckning medför rätt till vinstutdelning för första
gången på den avstämningsdag för utdelning som inträder närmast efter det att
Teckning verkställts.

8.

OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS M.M.

Bolaget ska inte vidta åtgärd som medför att Teckningskursen blir lägre än det vid var tid
gällande kvotvärdet för Aktie i Bolaget.
Beträffande den rätt, som ska tillkomma Optionsinnehavare i de situationer som anges
nedan ska följande gälla:
A.

Vid fondemission enligt 12 kap ABL ska Teckning – där anmälan om Teckning
görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte vardagen före den
bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas först sedan stämman
beslutat om emissionen. Aktier, som tillkommit på grund av Teckning verkställd
efter emissionsbeslutet omfattas inte av beslutet om fondemission. Slutlig
registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för
emissionen.
Vid Teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen ska en omräkning
ske av dels det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar, dels
Teckningskursen.
Omräkningarna utförs av Banken enligt följande formler:
omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till
Teckning av
=

föregående Teckningskurs x antalet Aktier
före fondemissionen
antalet Aktier efter fondemissionen
föregående antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x antalet Aktier
efter fondemissionen
antalet Aktier före fondemissionen

Enligt ovan omräknad Teckningskurs liksom omräknat antal Aktier fästställs av
Banken snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men
tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.
B.

Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning (split) av Aktierna
ska moment A ovan äga motsvarande tillämpning, i vilket fall avstämningsdagen
ska anses vara den dag då sammanläggningen eller uppdelningen verkställs av
Euroclear på Bolagets begäran.

C.

Genomför Bolaget en nyemission enligt 13 kap ABL – med företrädesrätt för
aktieägarna att teckna nya Aktier mot betalning i pengar eller betalning genom
kvittning – ska följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för
Aktie som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av Teckningsoption:
1. Beslutas emissionen av styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ska i beslutet

om emissionen anges den senaste dag då Teckning ska vara verkställd för att
Aktie, som tillkommit genom Teckning, ska medföra rätt att delta i emissionen.
2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, ska Teckning – där anmälan om
Teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på femte
vardagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen – verkställas
först sedan Banken verkställt omräkningen enligt detta moment C. Aktier, som
tillkommit på grund av sådan Teckning, upptas interimistiskt på
avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i nyemissionen.
Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för
emissionen.
I förhållande till Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i
nyemissionen inte uppkommer, tillämpas en omräknad Teckningskurs, liksom en
omräkning av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningarna utförs av Banken enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till
Teckning av
=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (”Aktiens genomsnittskurs”)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval
därav framräknade teoretiska värdet på
teckningsrätten
föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x Aktiens
genomsnittskurs ökad med det på grundval därav
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella börslista. I avsaknad av
notering av betalkurs ska i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köp
kursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs
ska inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

teckningsrättens
värde
=

det antal nya Aktier som högst kan komma att utges
enligt emissionsbeslutet x Aktiens genomsnittskurs
minus emissionskursen för den nya Aktien
antalet Aktier före emissionsbeslutet

Uppstår härvid ett negativt värde, ska det teoretiska värdet på teckningsrätten
bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknade Teckningskurs och omräknat antal Aktier ska fastställas av
Banken två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning
som verkställs därefter.
Under tiden till dess att omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier som
varje Teckningsoption berättigar till Teckning av fastställts, verkställs Teckning
endast preliminärt. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan
omräkningarna fastställts.
D.

Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner enligt 14 kap ABL eller
emission av konvertibler enligt 15 kap ABL – med företrädesrätt för
aktieägarna och mot betalning i pengar eller kvittning eller, vad gäller
Teckningsoptioner, utan betalning – ska beträffande rätten till deltagande i
emissionen för Aktie, som tillkommit på grund av Teckning med utnyttjande av
Teckningsoption, bestämmelserna i moment C första stycket 1 och 2 ovan äga
motsvarande tillämpning.
I förhållande till Teckning som verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i
nyemissionen inte uppkommer, tillämpas en omräknad Teckningskurs, liksom en
omräkning av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningen utförs av Banken enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till
=
Teckning av

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (”Aktiens genomsnittskurs”)
Aktiens genomsnittskurs ökad med
teckningsrättens värde

föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x Aktiens
genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C
ovan.
Teckningsrättens värde ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella börslista. I avsaknad av
notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i
beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i
beräkningen.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av
Banken två Bankdagar efter teckningstidens utgång och ska tillämpas vid Teckning
som verkställs därefter.

Vid anmälan om Teckning som sker under tiden till dess att omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i moment
C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
E.

Skulle Bolaget i andra fall än som avses i moment A-D ovan rikta erbjudande till
aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 §, 14 kap 1 § och
15 kap 1§ ABL, av Bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller
besluta att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna utdela sådana
värdepapper eller rättigheter utan vederlag (”Erbjudandet”), ska i förhållande till
Teckning, som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie inte medför rätt
till deltagande i Erbjudandet ska tillämpas en omräknad Teckningskurs, liksom en
omräkning av det antal Aktier vartill varje Teckningsoption berättigar.
Omräkningarna utförs av Banken enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till
=
Teckning av

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
börskurs under den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (”Aktiens genomsnittskurs”)
Aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten
till deltagande i Erbjudandet (”deltaganderättens
värde”)
föregående antal Aktier, som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x Aktiens
genomsnittskurs ökad med deltaganderättens värde
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C
ovan.
För det fallet att aktieägarna erhållit deltaganderätten och handel med dessa ägt
rum, ska värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara
deltaganderättens värde. Deltaganderättens värde ska härvid anses motsvara
genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt
Stockholmsbörsens officiella kurslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i
stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag
utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
För det fall att aktieägarna ej erhållit deltaganderätter eller eljest sådan handel med
deltaganderätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, ska omräkningen av
Teckningskursen liksom omräkningen av det antal Aktier som varje
Teckningsoption berättigar till Teckning av, ske med tillämpning så långt möjligt av
de principer som anges ovan i detta moment E, varvid följande ska gälla. Om
notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, ska
värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det
för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för notering
framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Stockholmsbörsen,

i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband
med Erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig
betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Vid omräkning enligt detta
stycke, ska den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden vid omräkning av
Teckningskursen enligt ovan i detta moment E angiven formel anses motsvara den
i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.
Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna,
ska värdet av rätten till deltagande i Erbjudandet så långt möjligt fastställas med
ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets Aktier som kan
bedömas uppkommit till följd av erbjudandet.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs av
Banken snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och ska tillämpas vid
Teckning som verkställs efter det att sådant fastställande skett.
Vid anmälan om Teckning som sker under tiden till dess att omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts, ska bestämmelserna i moment
C sista stycket ovan, äga motsvarande tillämpning.
F.

Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 kap eller 15 kap ABL
– med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller mot betalning
genom kvittning, eller vad gäller Teckningsoptioner, utan betalning – äger Bolaget,
som ett alternativ till moment C respektive D ovan, besluta att ge samtliga
Optionsinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer
aktieägarna. Därvid ska varje Optionsinnehavare, oaktat sålunda att Teckning ej
verkställts, anses vara ägare till det antal Aktier som Optionsinnehavaren skulle ha
erhållit, om Teckning på grund av Teckningsoption verkställts av det antal Aktier,
som varje Teckningsoption berättigade till Teckning av vid tidpunkten för beslutet
om emission.
Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i
moment E ovan, ska vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning,
dock att det antal Aktier som Optionsinnehavaren ska anses vara ägare till i sådant
fall ska fastställas efter det antal Aktier, som varje Teckningsoption berättigade till
Teckning av vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.
Om Bolaget skulle besluta att ge Optionsinnehavarna företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta moment F, ska någon omräkning enligt moment C, D, eller
E ovan inte äga rum.

G.

Fattar Bolaget beslut om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att
dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår
utbetalda utdelningar, överskrider 15 procent av Aktien genomsnittskurs under en
period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör
sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, ska, i
förhållande till Teckning som påkallas på sådan tid, att därigenom erhållen Aktie
inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad
Teckningskurs, liksom en omräkning av det antal Aktier vartill varje
Teckningsoption berättigar. Omräkningarna ska baseras på den del av den

sammanlagda utdelningen som överstiger 15 procent av Aktiens genomsnittskurs
under ovan nämnda period (extraordinär utdelning).
Omräkningarna utförs av Banken enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

omräknat antal Aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till
Teckning av
=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar räknat
från och med den dag då Aktien noteras
utan rätt till extraordinär utdelning
(”Aktiens genomsnittskurs”)
Aktiens genomsnittskurs ökad med den
extraordinära utdelning som utbetalas per Aktie
föregående antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x Aktiens
genomsnittskurs ökad med den extraordinära
utdelning som utbetalas per Aktie
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag
under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under
dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Stockholmsbörsens officiella
börslista. I avsaknad av notering av betalkurs ska i stället den som slutkurs
noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs
eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs och omräknat antal Aktier ska fastställas av
Banken två Bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och
ska tillämpas vid Teckning som verkställs därefter.
Vid anmälan om Teckning som verkställs under tiden till dess att omräknad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställs ska bestämmelserna i moment
C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.
H.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till
aktieägarna (och sådan minskning är obligatorisk), ska tillämpas en omräknad
Teckningskurs, liksom en omräkning av det antal Aktier vartill varje
Teckningsoption berättigar.
Omräkningarna utförs av Banken enligt följande formler:

omräknad
Teckningskurs

=

föregående Teckningskurs x Aktiens genomsnittliga
börskurs under en period om 25 börsdagar räknat
från och med den dag då Aktien noteras
utan rätt till återbetalning
(”Aktiens genomsnittskurs”)
Aktiens genomsnittskurs ökad med det
belopp som återbetalas per Aktie

omräknat antal Aktier
som varje Teckningsoption
berättigar till
Teckning av
=

föregående antal Aktier som varje Teckningsoption
berättigar till Teckning av x Aktiens
genomsnittskurs ökad med det belopp
som återbetalas per Aktie
Aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C
ovan.
Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av Aktier, ska
i stället för det faktiska belopp som återbetalas per Aktie ett beräknat
återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp per Aktie =

det faktiska belopp som återbetalas per Aktie
minskat med Aktiens genomsnittliga börskurs
under en period om 25 börsdagar närmast före
den dag då Aktien noteras utan rätt till
deltagande i minskningen
(”Aktiens genomsnittskurs”)
det antal Aktier som ligger till grund för
inlösen av en Aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som angivits i moment C
ovan.
Enligt ovan omräknade Teckningskurs och omräknat antal Aktier ska fastställas av
Banken två Bankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar
och ska tillämpas vid Teckning, som verkställs därefter.
Vid anmälan om Teckning som verkställs under tiden till dess att omprövad
Teckningskurs och omräknat antal Aktier fastställts ska bestämmelserna i moment
C sista stycket ovan äga motsvarande tillämpning.
Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av Aktier med
återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller om
Bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapitalet – skulle genomföra
återköp av Aktier, men där enligt Bolagets bedömning, åtgärden med hänsyn till
dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning
som är obligatorisk, ska omräkning av Teckningskursen och antalet Aktier som
varje Teckningsoption berättigar till Teckning av, utföras av Bolaget med
tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta moment H.
I.

Genomför Bolaget byte av aktiekapitalsvaluta, innebärande att Bolagets
aktiekapital ska vara bestämt i annan valuta än svenska kronor, ska
Teckningskursen omräknas till samma valuta som aktiekapitalet är bestämt i.

Sådan valutaomräkning ska ske med tillämpning av den växelkurs som använts för
omräkning av aktiekapitalet vid valutabytet.
Enligt ovan omräknad Teckningskurs fastställs av Banken och ska tillämpas vid
Teckning som verkställs från och med den dag som bytet av aktiekapitalsvaluta får
verkan.
J.

Genomför Bolaget åtgärd som avses i moment A-I eller annan liknande åtgärd med
liknande effekt och skulle, enligt Bolagets bedömning, tillämpning av härför avsedd
omräkningsformel, med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning eller av annat
skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som
Optionsinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, ska
Bolaget genomföra omräkningarna av Teckningskursen och av antalet Aktier som
varje Teckningsoption berättigar till Teckning av på sätt Bolaget finner
ändamålsenligt i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

K.

Vid omräkning av Teckningskursen enligt ovan ska denna avrundas till närmast
jämt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Antalet Aktier avrundas till två
decimaler.

L.

Skulle bolagsstämman enligt 23 kap 15 § ABL eller annan motsvarande
associationsrättslig lagstiftning godkänna – eller samtliga aktieägare i deltagande
bolag underteckna – en fusionsplan varigenom Bolaget ska uppgå i annat bolag,
får anmälan om Teckning därefter ej ske.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt
ovan, ska Optionsinnehavarna genom meddelande enligt punkt 11 nedan
underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet ska en redogörelse lämnas för det
huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt ska innehavarna erinras
om att Teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad
som angivits i föregående stycke.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd fusion enligt ovan, ska
Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
anmälan om Teckning – äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då
meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att Teckning kan verkställas
senast på femte vardagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen,
varigenom Bolaget ska uppgå i annat Bolag, ska godkännas.

M.

Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § ABL, varigenom
Bolaget ska uppgå i annat bolag, eller blir Bolagets Aktier föremål för
tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap ABL ska följande gälla.
Äger ett svenskt moderbolag samtliga Aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets
styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke angivet
lagrum, ska Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om Teckning enligt punkt
4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan
om Teckning (”Slutdagen”). Slutdagen ska infalla inom 60 dagar från
offentliggörandet.
Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag Aktier representerande så stor andel av samtliga Aktier i Bolaget att

majoritetsaktieägaren, enligt vid var tid gällande lagstiftning äger påkalla
tvångsinlösen av återstående Aktier, och offentliggör majoritetsaktieägaren sin
avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, ska vad som i föregående stycke sägs om
slutdag äga motsvarande tillämpning.
Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta moment, ska
– oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om
Teckning – Optionsinnehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen.
Bolaget ska senast fyra veckor före slutdagen genom meddelande enligt punkt 11
nedan erinra Optionsinnehavarna om denna rätt samt att anmälan om Teckning ej
får ske efter slutdagen.
N.

Skulle bolagsstämman enligt 24 kap 17 § ABL, godkänna – eller samtliga aktieägare
i deltagande bolag underteckna – en delningsplan varigenom Bolaget ska
upplösas utan likvidation, får anmälan om Teckning därefter ej ske.
Om bolagsstämman skulle godkänna en delningsplan, varigenom Bolaget ska delas
genom att en del av Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra
aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget, ska, förutsatt att delningen
registreras vid Bolagsverket, vid anmälan om Teckning som sker på sådan tid, att
därigenom erhållen Aktie inte medför rätt till erhållande av delningsvederlag, av
Bolaget tillämpas en omräknad Teckningskurs och ett omräknat antal Aktier som
varje Teckningsoption ger rätt att teckna, så långt möjligt enligt principerna i
moment G ovan.
Om samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra
aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i Bolaget ska så långt möjligt
bestämmelserna i moment M ovan äga motsvarande tillämpning, innebärande bl.a.
att rätten att göra anmälan om Teckning upphör samtidigt med registrering enligt
24 kap 27 § ABL och att underrättelse till Optionsinnehavare ska ske senast en
månad innan den bolagsstämma som ska ta ställning till delningsplanen.

O.

Beslutas att Bolaget ska träda i likvidation enligt 25 kap ABL får, oavsett
likvidationsgrunden, Teckning därefter ej ske. Rätten att göra anmälan om
Teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett om detta vunnit laga kraft
eller ej.
Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget ska
träda i frivillig likvidation enligt 25 kap ABL, ska Optionsinnehavarna genom
meddelande enligt punkt 11 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I
meddelandet ska intagas en erinran om att anmälan om Teckning ej får ske sedan
bolagsstämman fattat beslut om likvidation.
Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, ska
Optionsinnehavare – oavsett vad som i punkt 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
anmälan om Teckning – äga rätt att göra anmälan om Teckning från den dag då
meddelandet lämnats, förutsatt att Teckning kan verkställas senast på tionde
kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation
ska behandlas.

P.

Oavsett vad under moment L, M, N och O ovan sagts om att anmälan om Teckning
ej får ske i samband med fusion, tvångsinlösen, delning eller likvidation ska rätten
att göra anmälan om Teckning åter inträda för det fall att fusionen, delningen eller
tvångsinlösen ej genomförs eller likvidationen upphör.

Q.

För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om Teckning ej
därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet hävs av högre rätt, får anmälan om
Teckning återigen ske.

R.

Vad som ovan sagts rörande notering på Stockholmsbörsen ska gälla även för det
fall Bolagets Aktier är föremål för notering på annat likvärdigt sätt. Hänvisning till
Stockholmsbörsen ska då avse sådan börs eller reglerad marknad.

9.

SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att samråda med Banken i god tid innan Bolaget vidtar sådana
åtgärder som avses i punkt 8 ovan.
Bolaget förbinder sig vidare att inte vidta någon i punkt 8 ovan angiven åtgärd som
skulle medföra en omräkning av Teckningskursen till ett belopp understigande Aktiens
kvotvärde.

10.

FÖRVALTARE

Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap 14 § ABL att istället för aktieägare införas i
Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på konto som Optionsinnehavare. Sådan
förvaltare ska betraktas som Optionsinnehavare vid tillämpningen av dessa villkor.

11.

MEDDELANDEN

Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear ska meddelande rörande
Teckningsoptionerna tillställas varje registrerad Optionsinnehavare och annan
rättighetsinnehavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister.
Om Teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear ska meddelande rörande
Teckningsoptionerna ske genom brev med posten till varje Optionsinnehavare under
dennes för Bolaget senast kända adress eller införas i minst en i Stockholm utkommande
daglig tidning. Vidare är, om Teckningsoptionerna inte registreras av Euroclear,
Optionsinnehavaren skyldig att anmäla namn och adress till Bolaget.

12.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

I fråga om de på Banken, Bolaget och Euroclear ankommande åtgärderna (beträffande
Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument) gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som

beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.
Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken,
Bolaget eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Banken, Bolaget eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som
uppkommer, om Banken, Bolaget eller Euroclear varit normalt aktsam. Banken, Bolaget
eller Euroclear är i intet fall ansvariga för indirekt skada.
Föreligger hinder för Banken, Bolaget eller Euroclear att verkställa betalning eller att
vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden
uppskjutas till dess hindret har upphört.

13.

ÄNDRING AV VILLKOR

Banken äger för Optionsinnehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om
ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut
eller, i förekommande fall Euroclear så kräver eller om det i övrigt - enligt Bolagets
bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och
Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.
Vid ändringar i lagstiftningen av lagrum som det hänvisas till i dessa villkor ska villkoren
i möjligaste mån tolkas, utan att Banken och Bolaget ska behöva särskilt överenskomma
om det enligt ovan, som att hänvisningen är till det lagrum som ersätter det lagrum som
hänvisas till i dessa villkor. Vid terminologiska förändringar i lagstiftningen avseende
termer som används i dessa villkor ska de termer som används i dessa villkor i möjligaste
mån tolkas som om termen som används i den nya lagstiftningen även använts i dessa
villkor, utan att Banken och Bolaget ska behöva särskilt överenskomma om det enligt
ovan.
Ändringar eller tolkningar av villkor enligt denna punkt 13 får endast göras för det fall
Optionsinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras med
anledning av ändringen eller tolkningen.

14.

SEKRETESS

Varken Bolaget eller, om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear, Banken eller
Euroclear, får obehörigen till tredjeman lämna uppgifter om Optionsinnehavare.
Om Teckningsoptionerna registreras av Euroclear äger Bolaget rätt att få följande
uppgifter från Euroclear om Optionsinnehavares konto i Bolagets avstämningsregister:
(i) Optionsinnehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt
postadress; och (ii) antal Teckningsoptioner.

15.

TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan
rörande villkoren för Teckningsoptioner ska väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid
sådant annat forum vars behörighet skriftligen accepteras av Bolaget.

Bilaga B

Den [•]

_______________________________________________________
KÖPOPTIONSAVTAL AVSEENDE
TECKNINGSOPTIONER SERIE 2015/2025:1
I NORDIC MINES AB (PUBL)
________________________________________________

Bird & Bird
Norrlandsgatan 15, 10 tr
Box 7714
103 95 Stockholm
Tel: +46 (8) 506 320 00
Fax: +46 (8) 506 320 90
www.twobirds.com

Mellan [•], med adress (”Optionsinnehavaren”) och Nordic Mines Optioner AB, org.nr.
556751-0671, med adress Trädgårdsgatan 11, 753 09, Uppsala, (”Bolaget”) (nedan
benämnda gemensamt för ”Parterna” och enskilt för ”Part”) har denna dag träffat
följande

KÖPOPTIONSAVTAL

1.

Bakgrund

1.1

Vid årsstämma i Nordic Mines AB (publ), org nr 556679-1215 (”Nordic Mines”),
den 23 maj 2012 beslutades om inrättande av ett incitamentsprogram och
nyemission av 280 000 teckningsoptioner på de villkor som framgår av Bilaga 1
(”Teckningsoptionerna”). Teckningsberättigad var Bolaget. Bolaget ska i sin tur
erbjuda och utfärda köpoptioner vilka berättigar till förvärv av
Teckningsoptionerna på de närmare villkor som fastställts av bolagsstämman.

1.2

Optionsinnehavaren, som är [anställd i / konsult anlitad av] [/ Nordic Mines AB
(publ) filial Finland / Nordic Mines Oy], har erbjudits och avser förvärva en
köpoption från Bolaget avseende förvärv av upp till [antal] Teckningsoptioner.

1.3

Detta avtal reglerar villkoren för utfärdade köpoptioner.

2.

Köpoptionen

2.1

Bolaget utfärdar härmed till Optionsinnehavaren en köpoption avseende rätt
(men inte skyldighet) att på nedanstående villkor förvärva upp till [antal]
Teckningsoptioner (”Köpoptionen”). Rätten att med stöd av Köpoptionen
förvärva upp till angivet antal Teckningsoptioner intjänas pro rata under en
period om 36 månader från dagen för detta avtal (”Intjänandeperioden”).

2.2

Avslutas Optionsinnehavarens [anställning hos / uppdrag för] [/ Nordic Mines
AB (publ) filial Finland / Nordic Mines Oy] före Intjänandeperiodens utgång med
anledning av [arbetsgivarens lagligt grundande avsked eller uppsägning av den
enskilde av personliga skäl / uppdragsgivarens förtida uppsägning av
uppdragsavtal pga avtalsbrott eller motsvarande] förfaller Köpoptionen i sin
helhet med omedelbar verkan. I annat fall ska Köpoptionen till den del den har
intjänats bestå och omfatta det antal Teckningsoptioner som motsvarar
anställnings- eller uppdragsperiodens andel av Intjänandeperioden. Som
anställnings- eller uppdragsperiod räknas i angivet avseende tid då arbetstagare
eller uppdragstagare står till arbets- eller uppdragsgivarens förfogande (t ex även
under uppsägningstid och även om uppdragstagarens tjänster inte tas i anspråk
under gällande uppdragsavtal).

2.3

Köpoptionen upplåts vederlagsfritt.

2.4

Köpoptionsbevis utfärdas ej.

3.

Köpoptionens utnyttjande

3.1

Köpoptionen kan (med nedan angivna begränsningar) påkallas under perioden
[datum två år plus femtio veckor från utställande] till och med [datum tre år
från utställande] (”Lösenperioden”). Om Köpoptionen inte (helt eller delvis)
utnyttjas inom Lösenperioden är den (i motsvarande mån) förfallen per
Lösenperiodens utgång.

3.2

Påkallande får endast ske vid ett tillfälle under Lösenperioden och ska avse
samtliga eller del av Teckningsoptionerna. Påkallande kan endast ske av helt
antal Teckningsoptioner.

3.3

Påkallande inom Lösenperioden anses ske per utgången av Lösenperioden.
Tillträde till Teckningsoptionerna med anledning av påkallande ska ske så snart
det är praktiskt genomförbart efter Lösenperiodens utgång.

3.4

Någon ersättning för utnyttjande av Köpoptionen ska inte utgå.

4.

Förfogande avseende köpoptionen

4.1

Köpoptionen är personlig och kan inte överlåtas eller pantsättas eller på annat
sätt belastas.

5.

Särskilda åtagande

5.1

Optionsinnehavaren åtar sig att omgående och enligt de instruktioner som
meddelas av Nordic Mines utnyttja sådana Teckningsoptioner som erhållits efter
utnyttjande av Köpoptionen, till teckning av aktier i enlighet med för
Teckningsoptionerna gällande villkor.

5.2

Optionsinnehavaren åtar sig att slutligt stå för skattekostnaden motsvarande
förånen av deltagande i det incitamentsprogram som återspeglas i detta avtal.

5.3

[Bolaget åtar sig att för sådan Optionsinnehavare som formellt inte är anställd
hos något bolag inom Nordic Mines koncernen, ersätta sådana sociala avgifter
som eventuellt åläggs Optionsinnehavarens arbetsgivare med anledning av häri
beskrivet incitamentsprogram.]

6.

Ändringar m.m.
Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligt
avfattade och undertecknade av båda parter.

7.

Avtalstid

7.1

Detta avtal träder ikraft vid undertecknandet och gäller så länge
Optionsinnehavaren innehar Köpoptionen, dock längst till och med den 12 juni
2025, eller den senare tidpunkt då Teckningsoptionerna efter villkorsjustering
kan utnyttjas.

8.

Lagval och tvistelösning

8.1

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
Skiljeförfarandets ska äga rum i Stockholm.

8.2

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.

_______________

Detta Optionsavtal har upprättats i två (2) original, varav Parterna tagit var sitt.

NORDIC MINES OPTIONER AB
_______________________
[•]

_______________________
[Optionsinnehavarens namn]

