Beslutspunkter  till  extra  bolagsstämma  i  Texas  Onshore  AB  (publ)  
  
Punkt  7  
När  Texas  Onshore  AB  (TOS),  genom  dotterbolaget  Sweden  Mining  AB  (SM),  startade  
gruvverksamheten  i  Ryssland  gavs  ett  löfte  till  aktieägarna  i  TOS  att  aktier  i  SM  skulle  
delas  ut  i  förhållande;  en  aktie  i  TOS  skulle  ge  en  aktie  i  SM.  I  början  av  2015  beslutades  om  
nedläggning  av  gruvverksamheten  då  det  politiska  läget  i  Ryssland  gjorde  
förutsättningarna  för  kapitalanskaffning  omöjlig.  Därmed  försvann  löftet  om  utdelning  av  
aktierna  i  SM.  
  
På  TOSs  ordinarie  bolagsstämma  i  maj  2015  beslutades  att  Olje-‐‑  och  gasverksamheten  i  
TOSs  amerikanska  dotterbolag  skulle  överföras  till  SM  som  då  namnändrades  till  Sweden  
Natural  Assets  AB  (SNA).  I  samband  med  detta  kommunicerades  ett  löfte  ut  till  
marknaden  att  utdelning  av  TOS  aktier  i  SNA  skulle  delas  ut  till  TOSs  aktieägare  i  
förhållande;  två  aktier  i  TOS  ger  en  aktie  i  SNA.  För  att  stärka  den  svaga  likviditeten  i  
bolaget  beslutade  styrelsen  att  en  del  av  aktierna  som  inte  ska  delas  ut,  säljs  till  
allmänheten.  
  
Styrelsen  föreslår  att  stämman  formellt  beslutar  om  utdelning  av  aktier  i  Sweden  Natural  
Assets  AB  till  aktieägarna  i  Texas  Onshore  AB.  Aktieägarna  i  Texas  Onshore  AB  skall  
erhålla  en  aktie  i  Sweden  Natural  Assets  AB  för  två  aktier  i  Texas  Onshore  AB.    
  
     
Stämman  bemyndigar  Styrelsen    
att  närmare  ange  och  definiera  samtliga  förutsättningar  och  villkor  för  ovan  angivna  
utdelning,    
att  upprätta  samtliga  dokument  och  handlingar  nödvändiga  för  genomförandet  av  
utdelningen,  samt  
att  i  övrigt  vidta  alla  åtgärder  som  krävs  för  genomförandet  av  utdelningen.  
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