
Styrelsen för Central Asia Gold AB (publ) org. nr 556659-4833 (”Bolaget) fullständiga 

förslag till beslut om företrädesemission (kallelsens punkt 19) 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en nyemission i Bolaget enligt följande: 

1. Varje aktie i Bolaget skall berättiga till rätt att teckna åtta nya aktier.  

2. Genom emissionen kan aktiekapitalet komma att ökas med högst 158 878 125 kr.  

3. Det antal aktier som kan komma att ges ut i emissionen är högst 141 225 000 stycken.  

4. För varje ny aktie skall ett belopp om 1,60 kr betalas kontant. 

5. Aktierna skall tecknas med stöd av teckningsrätter. Teckning utan stöd av teckningsrätt 

kan komma att ske. 

6. Teckning av aktie med stöd av teckningsrätt skall ske genom betalning under perioden 

19 juli 2010 t.o.m. 4 augusti 2010. Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt skall ske 

på teckningslista under nämnda period. 

7. Betalning av tilldelad aktie som tecknats utan stöd av teckningsrätt skall ske senast 13 

augusti 2010.  

8. Tecknings- och betalningstider får förlängas av styrelsen.  

9. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen 

besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter. I första hand skall sådan 

tilldelning ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om 

tecknaren var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i 

förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier 

och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand skall sådan tilldelning 

ske till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan 

erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en 

har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand skall sådan 

tilldelning ske till garanter med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser.  

10. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag 

för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid 

Bolagsverket.  



11. Avstämningsdag för emissionen skall vara 12 juli 2010.  

För att innehavare av teckningsoptioner skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie 

tillkommen genom nyteckning skall sådan nyteckning vara verkställd senast 5 juli 2010. I den 

mån nyteckning verkställs på sådan tid att rätt att delta i nyemissionen inte uppkommer 

kommer omräkning ske enligt villkoren för teckningsoptionerna. 

För det fall att innehavare av teckningsoptioner nytecknar aktie med stöd av teckningsoption 

under perioden mellan kallelse och den 5 juli 2010 skall beslutet ovan anses innebära att 

antalet aktier som kan ges ut i emissionen och det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att 

öka skall öka i motsvarande mån. Om full nyteckning av aktier med stöd av utgivna 

teckningsoptioner skett per den 5 juli 2010 skall beslutet anses innebära att Bolagets 

aktiekapital kan ökas med ytterligare högst 22 500 000 kr och antalet aktier med ytterligare 

högst 20 000 000 aktier. 

Styrelsen har rätt att medge kvittning i enlighet med aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 13 kap 

41 §.  

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan 

visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. 
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