
 
 
 
 
 

 
Arctic Golds affärsidé är att bedriva prospekteringsarbete för att hitta och påvisa kommersiellt utvinningsbara guld och 
basmetallfyndigheter i Norden. Strategin är att i första hand bedriva prospekteringsarbete och antingen avyttra projekt 
inom några år eller etablera gruvdrift i egen regi eller i samarbete med andra bolag. Arctic Gold fokuserar på 
Bidjovaggeprojektet i Nordnorge och nuvarande guld- och basmetallstillstånd i Västerbotten och Norrbotten. 
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Arctic Gold AB (ARCT): Kommuniké från Arctic Gold AB:s årsstämma  
 
 
Arctic Gold AB avhöll den 10 maj 2011 årsstämma på IVA konferenscenter, Stockholm. Utöver 
formella besluts fattades följande besluts av stämman 
 
Val av styrelseledamöter 
Stämman valde Torsten Börjemalm (ordf), Tomas Björklund, Gunnar Färjsjö och Peter Hjorth (omval) 
och Stefan Månsson (nyval) till ordinarie styrelseledamöter. Till suppleant valdes Ulf Tillman.  
 
Tillsättande av valberedning 
Stämman beslutade att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2012 genom att styrelsens 
ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägare 
vid utgången av tredje kvartalet 2011 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar 
sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den fjärde största ägarregistrerade eller på annat sätt kända 
ägaren o s v. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som 
sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Namnen 
på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. 
Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. 
 
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 
Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller 
teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller 
annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en 
ökning av bolagets aktiekapital med högst 6 000 000 kronor och högst 3 000 000 aktier. Syftet med 
detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom 
befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD. 
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