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Kopy Goldfields valberedning för årsstämman 
2023
I enlighet med beslut vid Kopy Goldfields årsstämman den 31 maj 2022 har en 
valberedning bildats inför årsstämman 2023. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Johan Österling, utsedd av HC Alliance Mining Group Ltd
Yury Nikitskiy, utsedd av Lexor Group SA
Sune Nilsson, utsedd av KGK Holding Aktiebolag
Kjell Carlsson, styrelseordförande Kopy Goldfields AB

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 84,4 
procent av röstetalet för samtliga aktier i Kopy Goldfields.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2023 framlägga förslag avseende:

ordförande vid årsstämma,
kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen,
arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna,
arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen,
val och arvodering av Bolagets revisor, och
principer för valberedningen.

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
Box 7292
103 90 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 10 mars 
2023. Årsstämman hålls i Stockholm den 25 maj 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikhail Damrin, VD, +7 916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Jakob Sintring, Head of IR and Communication, +46 70 207 90 18, jakob.
sintring@kopygoldfields.com
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Om Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields verkar inom guldprospektering och guldproduktion. Kopy Goldfields strategi 
är att kombinera lokal 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. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First 
North Growth Market i Stockholm under ticker-kod ”KOPY”. Nordic Certified Advisers är 
Bolagets Certified Adviser (tel: +46 707 94 90 73, e-post: ).info@certifiedadviser.se
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