Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bolagsordning
ändras enligt följande:

§ 2. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Kiruna kommun i Norrbottens län.
§ 4. Aktiekapital, aktieslag och antal utgivna aktier
Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.
Antalet utgivna aktier får lägst vara 500 000 000 och högst 2 000 000 000 st.
§ 7. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till
extra bolagsstämma där ej ändring om bolagsordningen skall behandlas må ske tidigast 6 veckor och senast 3
veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett
annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska, utöver de
förutsättningar angående avstämningsdag och i övrigt för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, anmäla
sitt deltagande på stämman till bolaget på det sätt som anges i kallelsen till bolagsstämma. Sistnämnda dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla
tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 11
Nuvarande paragraf utgår.
[Ny paragraf] § 11. Fullmaktsinsamling, poströstning och möjlighet att följa stämma
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen.
Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt
det förfarande som anges i aktiebolagslagen. Styrelsen äger, bl.a. för att underlätta aktieägares närvaro digitalt
eller på distans på stämman, att besluta att aktieägare i bolaget eller andra inbjudna enligt styrelsens beslut,
ska på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att i enlighet med aktiebolagslagens närmare bestämmelser
härom närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.
Bolagsstämman kan hållas i Kiruna eller i Stockholms kommun.
§ 12
Nuvarande paragraf utgår.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma
att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst
två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.
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