Org.nr. 5566?0'258.4

Nr. l0l20l5
Protokoll ffirt vid sammanträde pertelefon med
styrelsen fiör Cortus Energy AB (publ) den 13 maj
2015 kl. l7:00 i Stockholm

Deltagard€:

Per4lov Noöerg
Rolf Ljunggren
Richard Bagge

Peta Forssell
Maria lfi/€tteffitrand

§r
Per{lov Norberg; ordffirande, utsågs till protokollförare ffir sammanträdet. Det beslutades att
protokollet skulle justeras av Rolf Ljunggrsn.
§2
Det beslutades att ffireslå a§ sxtra bolagsstårffIran den 28 måj 2015 beslutarom 6ljande ärenden:

o
.
.

ändring av bolagets bolagsordning, i enlighet med Eilaqa

l;

minskning av aktiekapitalet, i enlighet med Bilaga 2; och
ffirreträdesemission av aktier, i enligftrt

md

BilAga.3-
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Etilage

§tyrelsens förulag

till bslut

f

om ändring av bolagets bolegcordning

(Cornrs Energy AB (publ), org-nr. 556670-2584)
Styrelsen fiireslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen sa att § 4 får följande
nya lydelse:

"Åktiekapitdet skall wgöra ldgst 6 425 A0$ Ivonar och högst 25 7ffi NN kronor-"
§tyrelsen ffireslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så au § 5 får
följande nya lydelse:
"Ånralet o*tier skall vara kigst 32 125 ffiO och h6gst /,28 §00 AW^ Bolagets aktier slall vara
regisfferade i ett avståmningsregister en[igt lagen (1998: Ia7il om lCIntofiring avfinansiella

instrumenl."
Åndringen av bolagsordningen är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om att minska
aktiekapitatet enligl Bitaga 2 och om nyernission av aktier enligl Bilaga 3.
Beslutet att ändra bolagets bolagsordning är giltigt endast orn det har biträtts av aktieägare mcd minst
två tredjdetar av såväide avgivna rösterna som de alcier som iir fiiretriidda vid extra bolagsståmm^,H_
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AilagaZ

§grelsen* förclag till berlut om minskning äv ektiekapitalet
(Corsrs Energy AB (publ), org.nr. 5566?§-2584)
Styrelsen fiireslår att extra bolagsstiimman beslutar orn rninskning av aktiekapitalet med
I 7 I 30 532,80 kronor fnån 2 I 41 3 166,@ kronsr tili" 4 282 633,20 kronor, fiir avsättning
Minskningen genomfiSrs utan indragning av aktier.

tili fri ford-

Med hänsyn till att extra bolagsstärnman enligt tsilaga 3 fiireslås genonn ernission vidta åtgårder som
rnedfiir att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar, ffir minskningsbeslutet
verksfållas utan tillstånd fiirutsau att minsi 85 652 ffiA aktier tecknas i emissionen (rnotsvarande
8CI

yo).

Minskningen är vilikorad av att extra bolagsstämman ävsn beslutar om att ändra bolagsordningen
enligf tsitaga 1 och om nyemission av alctier enligt Bilaga 3.
Beslutet aä ruinskning av bolagets aktiekapital är giltigX endast orn det har biträtts av aktieägare med
minsf tc/å tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier sorn än ffireträdda vid stämrnan.

Till forstaget fogas styrelsens redogörelse enligt 20 kap. l3 § 4 st aktiebolagslagen, Bilaga
revisorns yttranden häröver enligl 20 kap" I 4 § aktiebolagslagerq Bilasa
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Bilaga 2a

§tyrelsens redogörelse i cntighrt med 20 kap- 13 § 4 rt aktiehlogstrngen i sambaud med Iiirslag

om rniuskninE flv alrtiekapitalet
(Cortus Energy AB (publ), org.nr. 556670-2584)
§tyrelsen har frreslagit att extra bolagssrämman i bolaget beslutar orn rninskning av aktiekapitalet
mred 17 130 532,80 kronor. u{an indragning av aktier,

ffir avsättning till fii fond.

För aft kunna verkställa beslut orn rninskning av aktiekapital med avsättning till fond erfordras
tillstånd av Bolagsverket eller, i vissa fall, av domstol. Tillstånd behövs dock irue om bolaget
sarntidigt vidtar åtgärder scm rnodfiir att bCIlagrts bundna cgna kapinal ellsr dess aktiekapital inte

minskar.

Mot denna bakgrund år styrelsens fibrlag om minskning av aktiekapitalet villkcrat av att
bolagstämman samtidigt beslutan om emission av lägst 85 652 664 aktier och högst 107 065 83S
aktier, i enlighet rned styrelsens fiirslag i Biläga 3, och att den klu{ade ernissioneu verkställs.
Genom att e* emission sker sarmtidigt som rninskningen innebär b*lagstärnma*s beslut att varken
bolagets bundna egpra k*pilal etler dess aktiekapital minskar, varfiör inget tillstånd krävs i deua fall"
Slvrelsen den
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l3 mai 2015
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Rolf Ljunggren
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Revisorslrttrar'rde erxligt eo kap. t4 § aktietrroXagsXagen
(zoo5:5gr) över s'tr5rrelsens redogörelse m"ed rratpffier orrl
särskitrd"a inlösenvitrlltor rr, rrr.
Till bo,lagsstämr,nan i Cortus, EnergyÅ$
Yi har gramstrat sfi:rdlsens rerlogörelse

(p, fttr1,

r,ne.d

org.ffi 55667a-*984

uppgifter om sdrslrildla in1ösenvi{Ikor diaterlad zo15-o5rx3.

Styrelsens än svar för nedogön'etrsen
Det är styrcnsen som. har ansv-aret fiir att ta fr'am redog§relsen medt sä's,krlda ifllösecmrflXlmr er,rXigt
aktiebolagslag,err och fiör att det finns en sådpn hrtemr lmntroln so,mL s§relsrer,r bedömer nödlvändig för
ait kunna ta fr*rn redogör.elseu utan vdsentliga felaktigheter; vare sig dessa beror på oegentligheter
e1ler på fel.

Revisorrls ansvar
Vär uppgift är att- uttala oss orll särslelda läsenviXtrleor på grundval av vår gransl«ring. Vi har utfört
granskningea erligt FÅRs rekurnmendatiou RevR g -Rerlisoffrs öarigayittranden adigt
afctiebalagslag*n aeh aktiebal:agsfirordningen Denna r"ekomrnenclati*n }räver att vi fiitrjer"
yr{<esetiska lcransarntpjar*erar oah

utför granshingen för ettupl}nå dm}ig

säIreerhe,r

aft sqrrelsens

r-edogörelse furte innehfiler väsen{iga felaktigheter.
Gran"skningen innefattar atit genom otrika åtgiirder inhärnta bevis om finansiell octr ann*rr infosnation i
st!'nelsens redogeirelse. Revisorn vdljer vilka åtgåtrder som ska utföras, bland annåt genösx att bedöm*
rislrer.-na feir vdsenfliga felakfighetor i rcdog6telsen" vare si§ rlessa bemr på oegenttighefrer etrIer B,å fetr.
Vid denna r"iskbedcimning beaktar reviso.rn die detrar" av c{er interna kontr",otrlen sor,rl är lelevanta fiir hriu
s§a.etrsen upprättal redogöielsenri sldte att uLtf,orxna granskningsåtgdrder som ilr ämXamå]ssdiga med
hänqrn tilli *msrändighetema, men irfie i syfEe att göra ett uttalande om effektivirteten i den interna
kcntroltren. Granskningen omf,a.ttar cckså en utvärdering av ändan'låIserrligheten i oeh rirnligheten
stvreisens ar:tagauden. Vi anser att de hevi,s vi har in}:åmtat är tiEräckliga ach ändamålsentrig* som

i

grnd

för.

vårt uttalarnde.

Uttatralrde
trri anser

att
sSnelsens redogör'elLse avseendle den egendom som frånhärnds trolaget dr rät'tvisande" och
de åtgiirder som vidtas och soln medfijr attvarkenli,olagets bundna egualkapital eltrer cless
alctiekapital minsltar ar ändamäsenliga och att de bedönr,rdngar som har glorts om effeleterna
av dessa åtgtitder fu riktiga.

Öw'iga rqlp,liysni n gar
Detta ytfra;lde ]ul endast til] syfte att ftrllgeha det krav sorn uppställs i zc kap. 14 § akieb'ciagstragen
ceh ffir'inte anvdndas för något annat ändamåI.
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Bilego 3

§tyrelrens fiirslag till beslut om fiircträdeeemiosion av aktier
(Cortus tnergy AB (publ), org.nr. 556670-2584)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av lägst 85 652

6«

aktier och

högst 107 055 830 aktier, i enlighet rned fiiljande:

l.

Bolagets aktiekapital kan ökas med lägst

2.

Den som på avstämningsdagen torsdagen den 4 juni 2015 är in{tird i den av Euroclear
§weden AB ftirda aktieboken ägrr fiireträdesriitt att fiir en ( I ) belintlig aktie teckna &m (5)
nya aktier titl teckningskursen 0,20 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (l ) teckningsrätt
ffir vardera, på avs(ämningsdagen, irmehavd ateie. En (l ) tecklingsrätt berättigar till teckning
av fem (5) aktier i ffireträdesemissionen.

3.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genorn kontant betalning under tidsn
fr.ån och med måndagen den I juni 2015 till och nred måndagen den 22 juni 2015. §tyrelsen
har rätt att fi6rlänga teckningtperiodeir.

4.

Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genorn teckning på särskild lista
under tiden fiån och nned den I juni 2015 titl och med måndagen den 22 juni 2015. Betalning
ffir tecknade aktier skall erläggas kontant i enlighet nrcd ingruktion S avräkningsnota, dock
senast tre bankdagar fidn erhållande av avrälcningsnota. §tyrelsen har rätt att för{änga

l7

130 532,80 kronor och högst 21 413 166 kron<rr.

teckningsperioden.

5.

Ny aktie berättigar till utdelning ffir fiömta gången dem avs{ämrningsdag som infaller närmast
efter det att aktien ernitterats.

6.

För det fall inte samtliga aktier tecknats rned stöd av fiiretrådesriitt skall styrelsen bestämma
om och i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan fiireträdesrätt skall äga rum.
§ådan eventuell tilldelning skall ske till de som tecl«rat aktier rned stöd av fiöreträdesrätt,
oavsstt om tecknaren var aktieägare vid beslutet eller inte, och, vid övertekning, i
ffirhållande till dan fiöreträdesrätt som var och en utnyttjat fiör teckning av aktier och, i den
mån detta inte kan ske, efter tecknat belopp.

7.

Beslutet ffirutsätter ändring av bolagsordningen.

§tyrelsen, etler den styrelsen anvisar, skalt vara bemyndigad att vidta de justeringar och övriga
åtgårder som erfordras vid ftireträdesemissionens genomforande och i samband med registreriug av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Emissionen är villkorad av att €xtrå bolagsstårnman beslutarcm att ändra bolagsordningen enligt
Bilasa t och a{t minska aktiekapitalet enllgt Btlaga2.
Styrelsens redogörelse och rgvisorns ytlrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen återfirms i Bitaqa-3a
respektive Bilaga 3b. .z e./'-
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Bilaga 3a

§§reltore redogöreloe enligt

13

kep.6 § aktiebolagrlagen om värendigr händelser

(Corars Energy AB {publ}, org.$" 556670-2584}
Årsredovisningen och revisionskråttelsen fiör råkenskapsåret I januari 2A1H -31 december 2014
bifogas. För en redogörelse av händelser av våsentlig betydelse fiir bolagets ställning som har intråffat
rcdan årsredovisningen lämnades hänvisas till bolag$s delårsrapport 6r da fiörsta kvartalet 2015
bilagd härtill samt bolagets pressmeddelånden 6r perioden från och med den 3l dtreinbsr 2Ol4 till
och rned dagens datum, samtliga bifogade härtilt. Ut6ver vad som framgår av bolagets delårsrapporter
cch pressmeddelanden har inga händelserav viisentlig botyd€ls€ ffir bolagas ställning inträffat sedan
årsredovisningen fiir riikenskapsåret 20 I 4 lämnades.

§tyrnlsenden 13 rnaj 2015
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Blr-aq l, 3u

pwc
Revisorns Srttrande enligt rg kap. 6 § aktieholags,Iagen
(zoo5:55r) över styrelsens redl«rgörelse för väsentliga
händelser för perioderx zo 15-o 1*o1-z o r5-o S - 1g
TilI bolagsstäilrman i Cortus EnergyAB [publ], org"m 59667o-e5&4
Vi har gr"anskat *f,yra*sens redogörelse datreradl 2o,15*o5-r3^

§Qrrelsens arrsvär f,ör redogörelsern
Det är sqrrelser,r sam har an"waret fäir att ta f,uam redogö'rulse,u enligt aktiebol"gsta$e. n och för att def
finns en sådan ihterll korrtroffi somr styaelsen bedörner nörl\ärlrXlg ftir attlsJnr.la tia hamr redogölensen
utan väsentXiga felaktigheter, vare sig t{essa beror på oegentli.gLrctet eller på fel.

Revisorns an'srrar
Vår uppgift ä:l att uttatra oss oim stJnels:ens redhgönelse på. grundvai av vår, granslmr"ng" Yi har utfört
granskrringen enligt F+lRs rekcrnr*endation RevR 9 Remsorfts iwrig* yttra*den enligt
aktiebolagslagenoeh cktiehalag*fiirordningen. Denna rekommendatian kräver att vifö§er
yrkesetiska lrav samt planerar oeh utför granskningen frir att uppnå begränsad säkerhet att s§iretrsens
redogörelse irate innehåller väsenLtliga f,elalctigheter"

i

Granskrdr,ryelrr innefattar att genorn olika ätgärdler inhäinrta bevis our finansiell o'eln a1111än infolmation
st-rrrelsens r'edogöre1se" Revisomr vä1jer vilka åtgarder som ska utfriras, trland annat genom att beclörna
riskern* fiir väsentliga felaktigheter i tedagörelsen, vare sig clessa bercr på oegendigheter eller pä fe1"
Yid denna risl<tredömning heaktar renisorn de delar av den intemra kontnollen sonm är' rrelsaflta för
s§"relsen upp:ättar redogölelsen i slrfte, att uffiorma grä1ft§limigåsffirder so,m åir* ändlarnålserrliga rnedl
hänslrnitrlll orn^ständigheterna, men inte i syfte aitt göra ett utliaf,andLe onr effektiviteten i den inL erlla
kontrollen. Granslningen har hegränsats till riversihtlig analys av redogörelsen och underlag till denna
samt förfrågnirrgar hos bnlagets personal. Vårt b,e*tyrka-uf,e gl"rrnd.ar sig d;irmed pä en be.gränsad
säkerhet jämfiirt med en revisicn" Vi anser att de bevis vi har inhiimtat är tillräcHiga och

hlr

ändanrälsenhge sorlt grund fiir värt uttelande.

I-Ittalande
Grundat på vår'granskning h,ar" det inte kornrnit frarn några ornständigfueter s6rn ger os* antredning att
anse att sq/r€fu§eri.s redogörelse inte avs,peg{ar v'asenlligaL hände]ser för bo,laget på ett rättrrieande sdtt
under;' periodern zor5-ol-ox-2o15-o5-13.

Övriga uppnysningar
tiil syfte atE fullgöra

Detta yttrande har endiast

får inte *nvdrudas frjr

uLågo't

arnmt ändarnåI.

Staetrholm den 13 maj zor5
Öhrn irtgs PriceNraterhous eCoopers
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