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Pressmeddelande    Stockholm den 17 december 2020 

 

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Nickel Mountain 
Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB 
(publ) 
 

Aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB (publ), under namnändring till Bluelake 
Mineral AB (publ) (”Bolaget”) har den 17 december 2020 hållit extra bolagsstämma i 
Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

Sammanläggning av aktier 

Stämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier varvid 20 befintliga aktier läggs 

samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier 

(”Sammanläggningen”). Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya 

aktier, kommer denna av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-19 stycken) att 

dennes innehav, efter tillägg av Garanten (som definieras nedan) tillhandahållna aktier, blir jämnt 

delbart med 20, så kallad avrundning uppåt. Efter Sammanläggningen kommer aktiens kvotvärde 

uppgå till 2 kronor per aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för 

Sammanläggningen vilken inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har 

registrerats hos Bolagsverket.  

 

Nyemission av aktier 

Stämman beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst 10 000,10 kronor genom nyemission 

av högst 100 001 aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor/aktie. Rätt att teckna de nya aktierna 

ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dividend Sweden AB 

(”Garanten”) vilken är garant i Sammanläggningen. Teckning och betalning ska ske senast den 17 

december 2020. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå ett antal aktier 

för respektive aktieägare vilket är jämnt delbart med 20 efter det att Garanten vederlagsfritt 

överlåtit nytecknade aktier enligt ovan, vilket möjliggör Sammanläggningen. Teckningskursen, 

motsvarande aktiens kvotvärde, motiveras mot bakgrund av att emissionen är av administrativ 

karaktär.  

 

Ny bolagsordning 

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen i två steg med slutresultat enligt följande: 

§ 1 Bolagets firma (namn) är Bluelake Mineral AB (publ). 

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. 

§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. 

§ 9 Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan 

framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet 

biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte 
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vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 

än femte vardagen före stämman. 

 

Bemyndiganden 

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller 

flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om 

nyemission med högst 10 000 000 aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (beräknat 

efter Sammanläggningen). 

 

Minskning av aktiekapitalet 

Stämman beslutade att Bolagets aktiekapital ska minskas med 78 468 901,80 kronor för 

avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska genomföras 

utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas till från 2 kronor till 0,10 kronor 

(beaktat Sammanläggningen). Bolagets aktiekapital kommer efter minskningen uppgå till 

4 129 942,20 kronor. 

 

Övrigt  

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra 

bolagsstämman samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades 

enhälligt. 

 
____________________________ 

 

Stockholm 17 december 2020 
Nickel Mountain Resources AB (publ) 

under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ) 
Styrelsen 

 
 
Ytterligare information  
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Peter Hjorth, verkställande direktör, Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring 
till Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25 
Email: info@nickelmountain.se  
 
 
Ytterligare information om Bolaget 

 
Nickel Mountain Resources AB (publ) under namnändring till Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende 
bolag verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel 
och guld.  
 
Bolaget äger ca 95% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus 
på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget Stekenjokk där det mellan 
1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm. Enligt tidigare beräkning finns kvarvarande 
indikerad mineraltillgång om ca 7,4 miljoner ton med halter om 1,17 % Cu, 3,01 % Zn och 47 g/ton Ag (vid 
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cut-off halt 0,9 % Cu). I Norge är Bolaget delägare i Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 producerades ca 
11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) 
uppskattas innehålla ytterligare indikerad mineraltillgång om ca 5,7 miljoner ton med halter 1,55 % Cu och 
0,82 % Zn (vid cut-off halt 0,8 % Cu).  
 
Bolaget förvärvade under 2017 det cypriotiska bolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”). Mezhlisa 
kontrollerar genom det ryska dotterbolaget OOO Bakcharneftegaz (BNG) prospekterings- och 
produktionslicens 71–1 i Tomskregionen i Ryssland. Mezhlisa är per idag registrerad som ägare av 72,3809 
procent av BNG. Mezhlisa har därmed tillgång till det prospekterings- och utvärderingsprojekt som BNG 
förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71–1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Bolaget 
bedriver ett prospekteringsprogram av olja – och gastillgångar på licens 71–1 inom vilket Bolaget visat på 
en betydande potential. 
 
Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är Europas största kända outvecklade nickeltillgång) 
och Orrbäcken samt guldprojekten Haveri i Finland samt Kattisavan i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar 
enligt konsultbolaget SRK en mineraltillgång om ca 574 miljoner ton med halten 0,0174% nickel (”measured 
and indicated”). Den preliminära ekonomiska studie som SRK färdigställt förutser en produktion om 26 000 
ton höggradigt nickelkoncentrat per år under 20 år, vilket skulle vara en betydande andel av Sveriges totala 
årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms 
ha potential som nickelfyndighet.  
 
Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mineral AB, som 2014 genomförde 
via konsultbolaget SRK Consulting en s k Preliminary Economic Assessment (PEA). I denna rapport anges en 
beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 
g/t guld.) Kattisavan bedöms främst ha potential som guldtillgång och ligger inom den s k guldlinjen, i 
närheten av projekt som Svartliden och Fäboliden samt Barsele. 
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