
 
  

 

PRESS RELEASE DEN 2014-05-16 
 

Styrelsens kommentar gällande det senaste händelseförloppet för 
Petrogrand  

Vid den extra bolagsstämman den 14 maj 2014 avslogs Shelton Petroleum AB:s (publ) (”Shelton”) förslag om 
entledigande av styrelsen i Petrogrands AB (publ) (”Petrogrand”) genom en majoritet av rösterna. Härmed vill 
därför Petrogrands styrelse tacka alla engagerade aktieägare för förnyat förtroende samt kommentera det 
senaste händelseförloppet mellan Petrogrand och Shelton. 

Den 9 maj skickade styrelsen i Petrogrand ett brev till styrelsen i Shelton med förslag om en förlikning mellan 
bolagen och ett försök till samarbete som skulle gagna aktieägarkollektiven i båda bolagen. Förslaget innebar 
bland annat att Petrogrand skulle finansiera den ryska verksamheten och tillsammans med Shelton driva den. I 
gengäld skulle Petrogrand få en ägarandel i den ryska verksamheten. Brevet innehöll även en uppmaning om att 
återkalla alla extra bolagsstämmor och istället förhålla sig till bolagens ordinarie årsstämmor för att spara alla 
aktieägare tid och de utgifter varje bolagsstämma medför. Förslagen avvisades av Shelton utan vidare 
förhandlingar. 

Den 13 maj 2014 skickade styrelsen i Shelton ett brev till Petrogrand med ett önskemål om ett tillägg till den extra 
bolagsstämman som begärdes den 2 maj 2014 vilket Petrogrand har publicerat i sin kallelse till extra 
bolagsstämma den 27 maj 2014. Tillägget kallades av Shelton; ett förslag om överenskommelse mellan Shelton 
och Petrogrand. Förslaget har varken setts eller diskuterats med styrelsen i Petrogrand.  

Den 14 maj 2014 pressmeddelade Shelton att en riktad nyemission av 593 750 A-aktier i Shelton har genomförts. 
De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 3,3 procent av aktiekapitalet och cirka 24 procent av rösterna i Shelton 
Petroleum.  

I egenskap av största aktieägare i Shelton anser Petrogrand att detta är en fientlig handling och ställer sig högst 
kritisk till styrelsens agerande.          

 

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. 


