
 
  

 

PRESS RELEASE DEN 2014-05-05 
 

AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE 2014:24 GÄLLANDE 
PETROGRANDS OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDE 
 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, 
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter 
godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av erbjudandet skulle 
kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. 

 

Petrogrand ABs (”Petrogrand”) begäran om extra bolagsstämma i Shelton Petroleum AB (publ) (”Shelton 
Petroleum”) den 18 mars 2014 för att utse ny styrelse har av Aktiemarknadsnämnden konstaterats strida mot god 
sed på aktiemarknaden. Petrogrand rättar sig därför efter nämndens beslut och drar tillbaka förslaget om 
styrelseval. Petrogrand kommer dessutom omgående att återkalla en samtidigt gjord begäran om extra 
bolagsstämma i Shelton Petroleum i syfte att utse en minoritetsrevisor, eftersom en minoritetsrevisor med stöd av 
mer än 82 procent av de på bolagsstämman företrädda aktierna utsetts vid en extra bolagsstämma i Shelton 
Petroleum den 2 maj 2014. 

Vidare har Aktiemarknadsnämnden förklarat att det skulle strida mot god sed om Petrogrand skulle rösta i frågor 
om val av styrelse vid extra bolagsstämma i Shelton Petroleum så länge Petrogrands uppköpserbjudande är 
pågående och nuvarande styrelse inte uttalat sig om erbjudandet. Shelton Petroleums styrelse skall uttala sig om 
erbjudandet senast den 17 juni 2014. Liknande begränsningar har uttalats vad gäller utövande av rösträtt vid 
årsstämma. 

Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande även uppfattat ett brev från Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) 
som att det är Petrogrand som gjort utskicket. Brevet skickades till aktieägarna i Petrogrand omkring den 23 april 
2014 med anledning av extra bolagsstämma i Petrogrand den 14 maj 2014 och innehöll även ett 
fullmaktsformulär med röstinstruktion. Utskicket gjordes på Mangolds initiativ efter att flera aktieägare hört av sig 
och uttryckt önskemål om sådan fullmakt. Aktiemarknadsnämnden har dock uppfattat det som att Petrogrand varit 
ytterst ansvarig för denna fullmaktinsamling och därmed allvarligt brutit mot god sed på aktiemarknaden. Enligt 
Aktiemarknadsnämndens beslut måste nu Mangold på Petrogrands begäran aktivt vidta åtgärder för att rätta till 
fullmaktsinsamlingen. Så har idag skett genom en skriftlig underrättelse till samtliga aktieägare som lämnat sådan 
fullmakt, liksom till ombudet, med information om att dessa insamlade fullmakter inte kommer att användas på 
extra bolagsstämma i Petrogrand den 14 maj 2014. 

Petrogrand rättar sig alltså förbehållslöst för Aktiemarknadsnämndens synpunkter och vidtar omedelbart de 
åtgärder som är påkallade. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Maks Grinfeld, VD, 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. 
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