Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
Såsom redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen får styrelsen i Dome Energy AB (publ),
org.nr 556533-0189 (”Bolaget”), anföra följande.
Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 har följande händelser av väsentlig
betydelse för Bolagets ställning inträffat:
1.

Den 4 mars 2021 såldes de amerikanska dotterbolagen varefter bolaget saknade
verksamhet. Handeln med bolagets aktie flyttade till Nasdaq First Norths observationslista.

2.

Den 12 mars 2021 ingicks ett LOI om att apportförvärva First Hotels International AS.

3.

Den 23 juni 2021 hölls en första kontrollstämma där styrelsen lade fram en
kontrollbalansräkning som utvisade att aktiekapitalet var förbrukat. Beslöts om fortsatt drift
med andra kontrollstämma att hållas inom 8 månader.

4.

I augusti 2021 konverterades ett lån utgivet till TJ Junior AB om 1 500 KSEK till 750 000
aktier à 2 kr per aktie.

5.

Den 14 januari 2022 skedde en kvittningsemission av lån för 5 436 KSEK av 2 717 764 aktier
à 2 kr per aktie. Samma dag utgavs ett konvertibelt lån om 2 700 KSEK som ger bägge
parter rätt att före utgången av juli 2023 konvertera till 1 350 000 aktier à 2 kr per aktie.

6.

Den 20 januari 2022 ingicks ett slutligt avtal om ett apportförvärv av First Hotels International
AS.

7.

Den 31 januari 2022 anmälde Petter Hagland eget utträde ur styrelsen.

8.

Den 22 februari 2022 hölls en andra kontrollstämma till vilken styrelsen lade fram en
kontrollbalansräkning som utvisade att mer än halva aktiekapitalet var återställt. Beslöts om
fortsatt drift. Vid samma stämma nyvaldes Anders Smedsrud som styrelseledamot.

9.

Den 17 mars 2022 publiceras bokslutskommuniké för år 2021.

10.

Den 30 mars 2022 kallar styrelsen till extrastämma att hållas den 29 april 2022 för att besluta
om apportförvärv av First Hotels International AS.

11.

Den 31 mars 2022 erhåller bolaget ett villkorat godkännande av Nasdaq First North för
upptagande av handel med aktien på ordinarie lista igen. Bolagsbeskrivning publiceras
samtidigt.
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