Förslag till beslut om justering av villkor avseende Teckningsoptionsprogram 2019–2022
(punkt 9)
Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) har på årsstämman den 14 maj 2019 beslutat utge 6 000 000
teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019–2022, vilka optioner samtliga initialt
tecknats av dotterbolaget Argo AB (”Dotterbolaget”) inför avsedd tilldelning och vidareförsäljning till
nyckelpersoner m.fl.
Styrelsen i Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av villkor för de 1 000 000
teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2019–2022 som är tecknade av Dotterbolaget
samt vidareförsålda till Ian Holman och Jari Juurela. Detta för att åstadkomma bättre överensstämmelse
mellan genom Dotterbolaget avtalade (och offentliggjorda) villkor och de registrerade optionsvillkoren.
Villkoren för de justerade teckningsoptionerna kommer att fortsätta vara desamma som för villkoren i
Teckningsoptionsprogram 2019–2022 som beslutades av årsstämman den 14 maj 2019, förutom med
avseende på teckningskurs, löptid och utnyttjandeperiod enligt följande:


Teckningskursen för utnyttjande ska vara 0,75 kronor. Till undvikande av missförstånd antecknas att
omräkningsvillkoren fortsätta vara desamma som för villkoren i Teckningsoptionsprogram
2019/2022



Löptiden för teckningsoptionsprogrammet samt utnyttjandeperiod ska löpa till och med 12 december
2022 för Ian Holman



Löptiden för teckningsoptionsprogrammet samt utnyttjandeperiod ska löpa till och med 14 januari
2023 för Jari Juurela.

De 5 000 000 teckningsoptioner som tilldelades nyckelpersoner kort efter årsstämman 14 maj 2019 löper
således vidare med oförändrade villkor och benämnes även fortsättningsvis Teckningsoptionsprogram 2019–
2022. De 500 000 teckningsoptionerna med justerad om löptid och utnyttjandeperiod till 12 december
2022enligt ovan benämnes Teckningsoptionsprogram 2019–2022 bis. De 500 000 teckningsoptionerna med
justerad om löptid och utnyttjandeperiod till 14 januari 2023 enligt ovan benämnes Teckningsoptionsprogram
2019–2023 bis.
Fullständiga optionsvillkor före och efter ovan angivna ändringar finns hos och kan tillhandahållas av Bolaget
på förfrågan.
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
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