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Valberedning för Kopy Goldfields inför årsstämman 2021
I enlighet med beslut på årsstämman 2020 fick styrelsens ordförande i Kopy Goldfields AB (publ)
(”Kopy Goldfields” eller ”Bolaget”) i uppdrag att före valet av styrelseledamöter på årsstämman
2021 kontakta Bolagets större aktieägare för att utse minst två och högst fyra företrädare för
Bolagets ägare till att utgöra en valberedning.
Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter:
• Carl Svernlöv, utsedd av HC Alliance Mining Ltd
• Yury Nikitskiy, utsedd av Lexor Group SA
• Sune Nilsson, utsedd av KGK Holding Aktiebolag
• Kjell Carlsson, styrelseordförande
Carl Svernlöv är valberedningens ordförande. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen
representerar tillsammans cirka 89,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i Kopy Goldfields.
Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen via e-post
nomination.committee@kopygoldfields.com eller till följande adress:
Kopy Goldfields AB (publ)
Attn. Valberedningen
Skeppargatan 27, 4tr
114 52 Stockholm
Sverige
För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 22 januari 2021.
Årsstämman hålls i Stockholm den 27 maj 2021.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com
Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields är ett ledande svenskt företag inom guldprospektering och guldproduktion som verkar i de mest
kända guldutvinningsregionerna i Ryssland. Kopy Goldfields strategi är att kombinera rysk geologisk kunskap och
vetenskap med internationell ledning, ”best industry practice” samt modern och effektiv teknik för att identifiera
och utveckla guldprojekt på ett kostnadseffektivt, säkert och transparent sätt. Bolaget är noterat på NASDAQ
First North Growth Market i Stockholm.
Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Stockholm
Certified Advisers verkar som Certified Adviser, kontaktnummer: +46 707 94 90 73, e-post:
info@certifiedadviser.se.
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