
 
  

 

PRESS RELEASE DEN 2014-01-02 

 

 

Petrogrand påkallar inte längre konvertering av Konvertibel 2.  
 
Skälen till beslutet är i korthet följande. 

En grundläggande förutsättning för affären har varit att Petrogrand skulle nå ett ägande i 
Shelton om minst 50 % plus en aktie för att därigenom kunna dela ut Petrogrands innehav av 
Sheltons aktier till Petrogrands aktieägare enligt reglerna för Lex ASEA. 

Efter det att Petrogrand och Shelton inte kunnat enas om villkoren för ytterligare kapitaltillskott 
till Shelton utöver Konvertibel 2 har Shelton - med kort varsel- kallat till extra bolagsstämma. 
Förslagen som ska behandlas på Sheltons bolagstämma innebär, om förslagen bifalles, att 
Petrogrand för konverteringen av Konvertibel 2 får 7% av rösterna i Shelton i stället för 
avtalade cirka 40%. Förväntade beslut på Sheltons extra bolagsstämma omöjliggör utdelning 
från Petrogrand av förvärvade Shelton aktier enligt Lex ASEA. 

Petrogrand valde därför att låta domstol pröva konverteringen av konvertibel 2. Petrogrands 
prövning avser inte andra frågor enligt avtal parterna emellan. Stockholms tingsrätt fattade 
inget beslut i själva sakfrågan utan beslutade endast att ge Shelton tid att yttra sig över 
Petrogrands begäran till den 2 januari 2014, vilket är samma dag som avstämningsdagen för 
Sheltons extra bolagsstämma. Petrogrand överklagade Stockholms tingsrätts beslut i denna 
del  till Svea hovrätt som inte gav prövningstillstånd. Eftersom domstolens beslut i själva 
sakfrågan inte skulle föreligga på avstämningsdagen skulle en fortsatt rättslig prövning bli 
overksamt för Petrogrands räkning. Petrogrand har därför återkallat sin talan vid Stockholms 
tingsrätt. 

Om Petrogrand i tiden efter avstämningsdagen skulle få rätt av domstol att konvertera 
Konvertibel 2 till aktier i Shelton så innebär en sådan konvertering att Petrogrand endast 
erhåller aktier med rösträtt motsvarande 7% av rösterna i Shelton. Detta innebär att en 
utdelning av Shelton aktier enligt Lex ASEA omöjliggörs. Då det grundläggande syftet med 
affären därigenom inte kan uppnås har styrelsen för Petrogrand beslutat att inte längre begära 
konvertering av Konvertibel 2, konverteringsrätten förföll per den 31 december 2013. 

Styrelsen för Petrogrand beklagar att det kapitaltillskott som Konvertibel 2 skulle ha inneburit 
för Sheltons fortsatta utveckling nu inte kommer bolaget till handa. 

 

 

 

 



För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Maks Grinfeld, VD, tel. +46-8-5000 78 10 
Mikael Wallgren, styrelseordförande, tel. +46-8-5000 78 10 
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB 

 

Aktsamhetsuppmaning:  
Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Petrogrand ABs 
("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta 
är bedömningar eller s.k. "forward looking statements" om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana 
bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", 
"avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana 
uttalanden reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje 
tillfälle tillgänglig information. 
 
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, 
inbegriper men är ej begränsade till I) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari 
Petrogrand har verksamhet, II) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av 
bolaget drivna projekt, III) Petrogrands förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva 
sin verksamhet som en "going concern", IV) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i 
olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, V) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen 
RUB/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och 
oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att 
väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. 


