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Stämmokommuniké
Följande punkter avhandlades i samband med Texas Onshore AB:s årsstämma i
Malmö, den 19 juni 2007.
•

VD-ordet

•

Arvode för den gångna mandatperioden skall utgå med 70 000 kronor till styrelsens ordförande
och med 30 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter (verkställande direktören
undantagen), d.v.s. med inalles 100 000 kronor. I enlighet med ABL 8 kap 23 a § föreslås ett
sammanlagt arvode om 100 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas på
motsvarande sätt. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.

•

Styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter.

•

Björn Goldman, Roul Rohlsson och Thord Lernesjö omvaldes som styrelseledamöter.

•

Den ansamlade förlusten överförs till ny räkning.

•

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att öka bolagets aktiekapital intill
högst 88 000 000 kronor genom nyemission av aktier till en marknadsmässig teckningskurs. Vid
utnyttjande av bemyndigandet äger styrelsen rätt att ge rabatt, dock lägst till en teckningskurs om
75 öre per aktie.

•

De nya aktierna får tecknas mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt med villkor
enligt ABL 13 kap 5 § 1 st 6 p.
Skälen till bemyndigandet och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt
ovan är att styrelsen bedömer att bolaget behöver öka sitt aktiekapital och sin ägarspridning.
Genom att snabbt kunna besluta om emission kan dessutom önskvärd och bred kompetens tillföras
bolaget, vilket är ämnat att stärka bolaget i den pågående expansionsfasen.

•

Styrelsen skall vara bemyndigad att vidtaga de smärre formella justeringar av
bemyndigandebeslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos
Bolagsverket.

•

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om emission av teckningsoptioner inom de ramar som bolagsordningen tillåter genom
emission med företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, www.texasonshore.se
_____________________________________________________________________________
Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt
prospektering och produktion av olja och gas i USA.

