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KOMPLETTERING AV KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SSTAR GOLD 
RESOURCES AB (PUBL) 
 

Aktieägarna i SStar Gold Resources AB (publ), org. nr 556805-1519, (”Bolaget”) kallas härmed till extra 
bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019 klockan 15.00 i City Office, World Trade Center i Stockholm. 

 
Rätt att deltaga och anmälan 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av NVR AB, Nordiska Värdepappersregistret förda 
aktieboken senast fredagen den 6 december 2019. Aktieägare som avser delta i årsstämman ombeds att dessutom 
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 12 december 2019. 

 
Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post info@sstargold.se eller per brev: 
SStar Gold Resources AB (publ), Box 70396, 107 24 Stockholm. 
Vid anmälan uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav respektive, adress och telefonnummer. Om 
aktieägaren avser att medföra ett biträde till bolagsstämman skall detta deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. 

 
Förslag till dagordning 

1. Val av ordföranden vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 
6. Information från Bolagets Vd. 
7. Beslut om: 

(a) Ändring av bolagsordningen 

(b) Nedsättning av aktiekapitalet i bolaget 

(c) Att beloppet för det totala nedsatta aktiekapitalet används till att täcka Bolagets förluster 
och resterande del överförs till fria medel 

(d) Ändring av sätt att kalla till Årsstämma och Extra Bolagsstämma 
(e) Kvittningsemission 

8. Avslutande av stämman. 
 

Tillkommande förslag till beslut 
 
Punkt 7 (e): Beslut om Kvittningsemission 

Styrelsen för Bolaget föreslår att Kvittningsemission om 325 000 kronor genomförs genom att 65 000 aktier av serie B 
emitteras till kursen 5,00 kronor/aktie till de aktieägare som totalt inbetalade 325 000 kronor i november/december 2018. De 
nyemitterade aktierna kommer att ha rättighet till utdelning from för räkenskapsåret 2019. 

Emissionen har inte tidigare kunnat registreras hos Bolagsverket beroende på felaktig beslutsgång från den gamla styrelsen. 

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ger Vd möjlighet till mindre ändringar i beslutet för att möjliggöra registrering av 
nyemissionen hos Bolagsverket. 

 

Övrigt 

Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgänglig hos 
Bolaget. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-
postadress eller postadress. 

 

 

Stockholm 2 december 2019  

SStar Gold Resources AB (publ)  

Styrelsen 
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