Protokoli fôrt vid ârsstâmma med
aktieàgarna i Lundin Petroleum AB
(pubi), org nr 556610-8055, onsdagen
den 16 me] 2007 ki. 13.00 pâ
Oscarsteatern, Kungsgatan 63 i
Stockholm

Nârvarande:

Enligt fôrteckning i bilaga 1, med angivande av entai aktier och rôster fôr envar
rôstberâttigad.

Styrelsens ordfôrande Ian H. Lundin ôppnade bolagsstâmman och hâlsade aktieâgarna vâlkomna.

§2
Det beslutades att vâlja advokat Erik Nerpin att som ordfôrande leda dagens stâmma.
Ordfâranden meddelade att han uppdragit tili jur kand Peter Sundgren att fâra protokoli vid
stâmman.

§3
Bilagda fôrteckning ôver nârvarande aktieâgare, bilaga 1, faststâlldes ail gâlla sâsom râstlângd
vid stâmman.

§4
Godkândes styrelsens i kallelsen intagna fôrslag tili dagordning, bilaga 2, att gâlla som
dagordning fôr bolagsstâmman. Ordfôranden meddelade att styrelsen âterkallat det under punkt
22 upptagna fôrsiaget tili justering av vilikoren fôr utestéende optioner.

§5
Tili justeringsmân att jâmte ordfôranden justera dagens protokoli utsâgs advokat Jûrgen Conzen,
ombud fôr SEB och de i rôstlângden angivna fonderna och Peter Lindeil, ombud fôrAMF Pension.

§6
Sedan det upplysts att kallelse enligt § 10 i bolagsordningen venît infôrd i Svenska Dagbladet och
Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 18 april 2007 antecknades att stâmman ansà"g sig
behôrigen sammankallad.
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§7
Anfôrande hâlis av verkstâllande direktôren Ashley Heppenstali angàende bolagets verksamhet
under râkenskapsàret 2006. Anfôrandet hûlis pA engaiska och visades sirnuitant med svensk
textning pA storbildskàrm.
Basvarade bolagsledningan och Erik Nerpin frâgor frân aktieâgarna.

§8
Styrelsens och varkstàllande direktôrens ârsredovisning och koncemrnrdovisriing med dâri intagna
rasuitat- och balansrâkningar avsenda râkenskapsâret 2006 framiadas, bilaga 3.
Auktoriserade revisorn KIas Brand redogjorde fôr arbetet mad revisionen och fôredrog dârefter
den i Arsradovisningen intagna revisionsbarâttelsen fôr bolagat och fôr koncernen «kr
râkenskapsârat 2006.
Det antacknades aft ravisoremna tittstyrkt faststâllanda av de i ârsredovisningen intagna resultatoch balansràkningarna fâr moderbolaget och koncernen samt att ansvarsfrihet beviljas styrelsen
och den verkstâllande direktôren,«k 2006 Ara fàrvaltning.
Basvarade Kias Brand frâgor frân aktiaâgarna.
Stâmman fanui ârsradovisningan och koncernredovisningen, inklusive ravisionsberâttelsen och
koncarnrevisionsbarâttelsen, vaderbôrligt framlagda.
Mot beslutet rasarverade sig aktieâgara i enlighat med bilaga 4. Det noterades att beslutet fattats
med erforderlig majoritet.

§9
Bolagastâmman bastutade att faststâlla den i styrelsans och verkstâllande direktôrens
Arsredovisning intagna resultat- och batansrâkningen «kr bolaget och fâr koncemen fôr
râkenskapsâret 2006 raspektive par 2006-12-31.
Mot beslutet reserverade sig aktieâgare i anlighet med bliaga 4. Det noterades att beslutet fattats
med arforderlig majoritet.

§10
Dat beslutades enhâlligt i enlighet med styrelsens oct verkstâllanda direktùrans fôrstag atu
moderbolagets resuttat fâr râkenskapsârat arn 1.754.833 TSEK ôverfôrs tilt balanserad vinst och
att ingen utdetrdng batatas ut titi aktieàgarna «kr râkenskapsârat 2006.

§ Il
Det baslutades att bevilja styrelseledamôtemna och den varkstâllanda direktôran ansvarsfrihet fôr
fôrvaltningan av bolagats angelâgenheter under râkenskapsârat 2006.
Mot bastutet reservarade sig aktieâgara i enlighat med bilaga 4. Dat noteradas att bestutat fattats
med arfordertig majoritet.
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§ 12
Styrelseledamoten Magnus Unger, tillika ordfôrande i nomineringskommittén, preserîterade
nom ineringskomm itténs arbete och de i kallelsen intagna fôrsiagen av nomineringskommittén tili
beslut om val av styrelseordfWrande ooh ôvriga styrelseledamâter, styrelsearvoden samt arvoden
tili revisorerna.
Beevarade bolagsledningen och ordfWranden Wôr stâmman frâgor frân aktieâgarna.

§ 13
Det beslutades enhàlligt att styrelsen Wôr tiden intili nâsta Arsstâmma skall bestâ av femn
styrelseledlamôter utan suppleanter.

§ 14
Det beslutades att arvode tili styrelseledlamôterna akaîl utgù med 6,65 miijoner kronor att fôrdelas
enligt fôljande. 750.000 kronor tIi styrelseordfôranden, 400.000 kronor till ôvriga styrelseledamôter
somn ej ir anstâlda i Lundin Petroleumn och totait 700.000 kronor fWr arbete i styrelsens kommittéer.
Vidare beslutades att ett belopp omn hôgst 4 miljoner kronor dârutôver skall stâllas tili styrelsens
fôrfogande Wôr arvodering av styrelseledamôter Wôr sârskilda uppdrag utôver styrelseuppdraget.
Mot bealutet reserverade sig aktieâgare i enlighet med bilaga 4. Dessutomn reserverade sig Peter
Lindel sàsomn ombud Wôr de i rôstlângden angivna fonderna samt Anders Hellstrôm sâsomn ombud
fWr den i rôstlângden angivna fondien mot beslutet i den del som avser ersâttning Wôr sârskilda
uppdrag utôver styrelseuppdraget. Det noterades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

§ 15
Det beslutades att tili ordinarie styrelseledamôter fWr tiden intili slutet av nâsta ârsstâtnma omvâlja
Ian. H. Lundin, Magnus Unger, William Rand, Lukas H. Lundin och Ashley Heppenstail.
Betrâffande redovisning av styrelseledamôternas ôvriga uppdrag hânvisades tili sid. 32 i
Arsredovisningen.
Stâmman tackade de avgâende ledamôterna Viveca Ax:son Johnson och Kai Hietarinta Wôr deras
insatser i bolaget.
Det beslutades att omvâlja Ian H. Lundin tilI ordfôrande Wôr styrelsen.
Mot beslutet reserverade sig aktieâgare i enlighet med bilaga 4. Det noterades att beslutet fattats
med erforderlig majoritet.

§ 16
Det beslutades enhâlligt att arvode tilI revisorerna skall utgà enligt godkând râkning.

§ 17
f
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Magnus Ungar framiada styralsans fôrslag batrâffanda (i) principar fôr arsâttning och andra
ersâttningsvillkor fôr fôratagsledningen, (li> infôranda av att Iângsiktigt incitamantsprogram, (iii)
amissiori av tackningsoptioner och bamyndigande fôr styralsen att basluta om âtarkbp av agna
aktier i syfta att sâkerstâlla Lundin Patroleums âtaganden anligt dat Iàngsiktiga
incitamentsprogram mat, och (iv> hemyndigande fôr styralsan att basluta om nyamission av aktier
och konvertibla skuldabrav, bliaga 5.
Basvarada bolagsladningan frâgor frân aktiaâgarna.

§18
Dat beslutadas att godkânna styralsans fôrslag omn principar fôr arsâttning och andra
anstâllningsvillkor fôr fôratagsladningan, bilaga 6.
Mot baslutat raservarade sig aktiaâgare i anlighat mad bilaga 4. Dat notaradas ail baslutat fattats
med arfordarlig majoritat.

§ 19
Dat baslutades i anhighet med
incitamentsprogram.

styralsens fôrslag om

infôranda

av att

lângsiktigt

Mot baslutat resarvarada sig aktiaàgara i anlighat mad bilaga 4 samt Andars Hallstrôm sâsom
ombud fôr den i rôstlângden angivna fondan. Dat noteradas att baslutat fattats med arfordarlig
majoritat.

§ 20
Det bastutades i anhighet mad styralsans fôrslag om emission av hôgst 3.950.000
tackningsoptionar.
Fâlianda vilikor skall gâlla fâr amissionan:
1.

Varja tackningsoption skall ga innahavaran râtt att tackna an ny aktia i Lundin Petrolaum
AB.

2.

Nyteckning av aktiar mad stôd av teckningsoptionarna skall ske unider pariodan I
decambar 2008 - 31 maj 2010.

3.

Tackningskursan skall vara 110 procent av den genomsnitthiga senasta betaikursan fôr
Lundin Petrolaum AB:s aktia pâ Stockholmsbôrsan under pariodan 18 - 31 maj 2007.

4.

Vid utnyttjande av samtliga tackningsoptioner ôkar aktiakapitalet mad 39.500 kronor.

5.

Tackning av teckningsoptionarnia skall ska senast dan 15 jui 2007.

6.

Lundin Patrolaum S.A. skall vara tackningsbarâttigad avsaenda teckningsoptionarna.
Skâlat tili avvikalsen frân aktiaâgarnas fôratrâdasrêtt âr att sâkarstâlla Lundin Patroleum
AB:s skyldighat att utfWrda hôgst 3.950.000 optionar undar optionspianan.

7.

Lundin Patrolaum S.A. skall tackna tackningsoptionarna vederlagsfritt.

8.

Qvartackning kan inta ska.
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9.

Fôr teckriingsoptionernia salal i ôvrigt gâlta de vitikor som framgAr av bilaga 7.

10.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna Iiksomn antalet aktier som varje
teckningsoption ger râtt att teckna kan bui fôremât fôr justering entigt vad somn framgâr av §
8 i vilikoren fôr teckningsoptionerna, se bilaga 7.

Il.

Styrelsen bemyndigas att vidta sàdana smârre justeringar av bestutet somn erfordras fôr
registrering av bestutet hos Bolagsverket.

Mot bestutet reserverade sig aktieàgare i entighet med bilaga 4 samt Anders Hellstrôm sâsomn
ombud fôr den i rôstlângden angivna fonden. Det noterades att bestutet fattats med erforderlig
majoritet.

§ 21
Det beslutades bemyndiga styreisen att under perioden framn tilt nâsta Arsstâmma besluta orn
âterkôp och fôrsâljning av aktier i Lundin Petroleum pé Stockholmsbôrsen. Det hôgata antatet
âterkôpta aktier skall vara sâdant att bolagets innehav av egna aktier inte vid nâgot titifâlle
ôverstiger 450.000. Fôrvirv av akiier fâr ake endast tilt ett pris inom det pâ Stockholmsbbrsen vid
var tid registrerade intervallet metian hôgsta kôpkurs och Iâgsta sâljkurs. Syltet med
bemyndigandet âr att sâkeratâlla Lundin Petroteums Atagande att teverera aktier tili de anstâlda
enligt prestationsaktieplanen oct bemyndigandet skalt âven innefatta att sâkerstâlla âtagandet
genomn fôrvârv av derivat.
Mot bestutet reserverade sig aktieâgare i entighet med bilaga 4 samt Anders Heiistrôm sâsomn
ombud fôr den i rôstlângden angivna fonden. Det noterades att beslutet fattats med erforderlig
majoritet.

§ 22
Ordfôranden meddelade aut styrelsens fôrslag arn justering av vitikoren fWr utestâende optioner
âterkallats.
Stâmman godkânde att fôrsiaget âterkattats.

§ 23
Det beslutades i enlighet med styrelsens fôrstag att bemyndiga styrelsen att vid etn elier fiera
tilifâllen under tiden fram titi nâstkommande ârsstâmma bealuta arn:
(i) nyemission av aktier mot kontant betatning och/eller med bestâmmelse om apport eller kvittning
eller eljest med vilikor samt att dârvid kunna avvika frân aktieâgarnas fôretrâdesrâtt. De nya
aktierna skaii, i den mân de ges ut med avviketse frûn aktieâgarnas fôretrâdesrâtt, emitteras titi ett
belopp somn nâra anstuter til aktiekursen vid tiden fWr genomfôrandet av nyemissionen; och
(il) emission av konvertibia skuldebrev mot kontant betaining ochleller med bestâmmeise orm
apport elter kvittning eller eijest med vitikor samt att dârvid kunna avvika frân aktieâgarnas
fôretrâdesrâtt. De konvertibla skuldebreven ekati, i den mân de ges ut med avvikeise frân
aktieâgarnas fôretrâdesrâtt, emitteras titi en kurs somn nâra analuter tili marknadsvârdet baserat pâ
aktiekursen vid tiden fôr genomfôrandet av emissionen av de konvertibta skuldebreven.

Skâlet tlt awvikelseri frân aktieâgarnas fôretràdesrùtt âr att môjliggbra Wôr Lundin Petroleumn att
anskaffa rôrelsekapital och att genomfâra fôretagsfôrvârv. Det totala antalet aktier som skall kunna
ges ut med stôd av bemyndigandet fâr inte ôverstiga 35.000.000. Qm bemyndigandet utnyttjas i
sin heihet motsvarar ôkningen av aktiekapitalet en utspâdningseffekt om 10,0 procent.
Mot beslutet reserverade sig aktieâgare i entighet med bilaga 4. Dessutom reserverade sig
Thomas Ehlin sâsom ombud fWr de i rôsttingden angivna fonderna samt Carl Râsen sâsom
ombud Wôr den i rôsttângden angivna fonden mot bestutet i den del som avser bemyndigande av
styrelsen att besluta om nyemission mot kontant betalning med avviketse frân aktieâgarnas
fâretrâdesrâtt. Dârtili noterades att Asa Nisseil sâsomn ombud Wôr de i rôstlângden angivna
fonderna ônskade fA fôrt tilti protokollet att dessa motsatte 819 emissionsbemyndigandet i den del
somn det avser att môjliggdra anskaffning av rôrelsekapital. Det noterades att bestutet fattats med
erforderlig majoritet.

§ 24
Det bestutades i enlighet med Wôrstaget framlagt av aktieâgare fôretrâdande mer An 30 procent av
samtliga rôster i bolaget att nomineringsprocessen infôr Arsstâmman 2008 skall WIlja samma
fWrlarande som innevarande Ar, innebârande att styrelsens ordfôrande skall bjuda in tre tilt fyra av
bolagets stôrre aktieâgare att bilda en nomineringskommitté. Nomineringskommitténs mediemmar
skall offentliggôras senast sex mânader fôre ârsstâmman 2008. Nomineringskommittén skall
fôrbereda fârslag tilt Wôljande bestut vid ârsstâmman 2008: (i) fôrslag tili val av ordfôrande vid
stâmman, (il) fbrstâg tilti val av styrelsetedamôter, (iii) Wôrslag till val av styrelseordifôrandie, (iv)
fôrslag tilt styrelsearvoden med Wôrdelning mellan ordfôranden och ôvriga ledamôter samt
ersâttning fWr kommittéarbete och (y)fôrstag tIl bolagets revisorer.
Mot beslutet reserverade sig aktieâgare i enlighet med bilaga 4. Det noterades att beslutet fattats
mec! erforderlig majoritet.

§ 25
Antecknas att inga ôvriga frâgor fôranmâlts tilt stâmman.

§26
Fôrklarade ordfôranden stâmman avstutad.
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Bilaga 2

DAGORDNING
lôr Arastimnma med aktieâgarna i

LUNDUN PETROLEUM AB <pubi)
Fôrslag tili dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stâmmans ôppnande
Val av ordfôrande vid stâmman
Upprâttande och godkânnande av rôstlàngd
Godkinnande av dagardning
Val av en aller tvâ justeringsmin
Prôvnlng av arn stâmman blivit behôrigen sammankallad
Anfôrandon av verkstâllande direktôren och fôretagslediningen
Framnliggando av ârsrodovisning och revisionsberâttelse samnt
koncernredovisning och koncernrevisionsberittelse
9. Beslut arn faststâllelse av resultatrâkningen cch balansrâkningen samnt
koncernresultatrikningon och koncernbalansrâkningen
10. Boslut arn disposition av bolagets resultat enligt don faststâllda
balansrâkningon
11. Beslut i frâga om ansvarsfrihet ét styrelseledlamôterna och vorkstàllande
direktôren
12. Presentation av Nomineringskomrnittén:
*
Nornineringskammitténs arbeto

13.
14.
15.
16.
17.

*

Fôrslag tili val av styrelseordiârande och ôvriga styrolselodiamôter

*

Fôrslag tili styrelsoarvoden fôr styrelsoordfôranden och ôvriga
styrolseledlamôtor

*

Fôrslag tili arvoden MIi revisorerna

Beslut arn antalet styrolseledlarnôter
Beslut arn styrolsearvodon tili styrelseordfôranden
och ôvriga
styrelseledamâtor
Val av styrolseordifôrande och àvriga styrelselodarnôter
Beslut om arodo tIi revisorerna
Presontation av styrelsens fôrslag botrâffande:
* Principor fôr orsittning och andra anstâllningsvillkar fôr
fôretagsledningen
* Infârande av ott lângsiktigt incitamentsprograrn
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* Emission av teckningsoptioner och bemyndigande for styrelsen att
bestuta arn àterkop av egna aktier 1 syfte att sâkerstâlla Lundin
Petroleums àtaganden enllgt det Iângsiktiga incitamentsprogrammet
s

Justering av vilikoren for utestàende konvertibler

* Bemyndigande for styrelsen att besluta om nyemission av aktier och
konvertibla skuldebrev
18.

Bestut om principer for ersâftning och andra anstâllningsvillkor for
foretagsieclningen
19. Beslut arn infôrande av eft Iàngsiktigt incitarnentsprogram
20. Beslut om omission av tecknlngsoptioner
21. Beslut om bemyndigande for styrelsen att bestuta om àterko5p av egna aktler
22. Beslut om justering av vilikoren for utestéende optioner
23. Bestut arn bemyndigande for styrelsen att besluta arn nyemisslon av aktler
och konvortibla skuldebrev
24. Beslut arn nomineringsprocessen Infôr àrsstarnman 2008
25. Ovriga fràgor
26. Stammans avslutande
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Bilaga 4

Nej-rô-ster IAvstâende
Lundin Petroleum AB (pubi)
Purîkt pâ dagordxdngen;

Mitaiaker

Àsare:

BGICL MSCI EAFE Index Fund
L-AFE Equity Index Fund P - Ex MY
International Equlty Index Plus Fund
iahares MSCI EAFE Growth Index Fund
iShares MSCI EAFE Index Fund
iShares MSCI Sweden Index Fund
Technologies. Ina. Master Pension Trust
*
MSCI EQ Index Funci - Sweden
*State
Farmn Variable Produot Trust International Eguity Index Sertes
*Totait
entai aktler:
*

-Luoeni

896
28117
12678
18320
7026!B
102362

-8003

176476
5750
.422 770-

11) Emot
y-eare.
¶

31W0

3100

110 Emot

r
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A
Mtai arkter:

Loulsiana State Employees Retirement System
Totait antal aktîer:

BGICL MSCI EAFE Index Fund
EAFE Equlty Index Funîd P - Ex MY
Internaticipal-gýuity Index:*Plus Fund
Ihâres MSCI EAFE Growth Ihdex Fund

.....

860

.
.18320

ýL~ Teohnio!ogies trio. Master Pension Trust
lhdex Pund ween
w
i
State'F'arnNVaial Produot Trust International Equity Index Sertes .
1'-.Advfance
Global Alpha Fund
Arivarice International Shares Index Fund.
Alàeka P9rmaneh*t Fund Co on behaîf of Mellon CapRita Mgmnt
Bell Atlantiè Master Trust
Bene Ower.93912 -JPMorgan.Cha'se Bank84
fCallfo;rnîa.Stâte Teaohers' Retirement System
44:?
IBÇ. jropean Index.Fund
S IÇ
nensinlIndex Fund
F _eiy.
Co rd Street Trust: Spartan International lndex Fund
Impeia International Equlty Pool
i'*;ý-ý-;`--International Banik for Reconstruction and Development
Japan Trustes Services Batik Ltd as trustee for Mitaul Asset Trust &Banklng Co., LUi as.
t
trustee for I\SCI -Index Select Fund-Europe Portf alto
~

i

*

-

,,luoent

28117
12578

8003

-M
MSC- EQ

-

-176476.1

5750
1005
2152

.9600

627
.

6386

.958

,

.

',..

.

t

I.

....

...

17

..5200

11aoo
808.
11850

j

JapanTrustee Services Batik Ltd as trustee for Miteul Asset Trust &Banking Co., Ltd. as
trustes for MSCI Kokusal Index Mother Fund
JPMorgan Funcis
Loyalis FInancial-Services N.V. ln Res capacity as Manager of the Loyalis Global
Sustalnabilitty Fund
Manvilie Personal inlury SeUtlement Trust
Merrili Lynch institutionai Pooied Funde pic - Global Enhanced index Fund
Northemn Trust Quantitative Fund pic
OPEO Fund for lnternatI'onal Deveiopment (OFID)
Pension Funci Association for Local Govemment OfficiaIs
Pension Reserves lnvestment Trust Fund
'PG&E Postretlrement Medical Plan Trust - Management andf Non-Bargalnirig Unit Retirees
Public Employes Retirement System of Idaho
San Diego Gas &Eleoùir Cornpany Nuclear Facilities Quailtied Decommlssioning Trust
Sempra Energy Pension Master Trust
SSTB: Federation ai National Public Service Personnel Mutual Aid Associations (SSTB NOG
No.: Q5F4>
SS-,TB: The Mutuafl Aid Associationof Prefectural Govemment Personnrel (SSTB NO No.:l

i

0

tateFaritIniemâtIonatindex
Banklng Go., Ltd. Pension lnvestmerit Fund (SSTB NC No.: 7FK"
Stt StheetôTrwson
Stlhting 0'ensioenfohds ABP
ea of SAS Trustee Corporation
'Cm4ê
mecoàrnnbrii Seal of SAS Trustee Corporation
ThMstrTrust Banik of Japan, Ltd. as trustee for MTBC400045780
-'.The Master.Trais: Bank of Japan, (id. As trustes for MTBC400045811i
he MasterTrust Bank o!Japan, Ltd. Re:J-iltachi Foreign Equity Index Mother Fund
Truût Batik of Japatn, Ltd. RE: TMA Global Equity Mother Funci
tt-':%'ësThe
.EdlucatËon Agency
Txai&
VangùardEuropean Stbck Index Fund
anur Fiduciary Trust'Comp*any trustes of VFTC European Stock Index Trust
Vagua*r'd iti*vestment Series, PLC by The Vangùard Group, Inc. ln its capacity as
nyesnioeti'oeiaer
~ anuadTax-Manéged International Fund
VantagepInt Overseas Equity Index by Vantagepoint international Fund ln Its c*apacity as

~.

.

6741
2171
189
11020
600
9812
4351
875
7139
1083
5824
6379
3010
.

.

xi:,
tèj
.~h4i;~4;
1j

*1,tbY j.

* t.4

4~. 4S.

"t'

*

.-

'. WëllsYagor'à Master Trust DIverslfied Stock Portfoilo

~.

WéisFargo Master Trust International Index Portfolio
t
:-Totàiý antat aktisn'

e

>..

?.tjfL.--SC
1 thfY
..

~ >p-

i

>.r4~I~

.

B9iOLMSC:

Index Fund

.!Advarîlcei.itèrn*ationiaiShares Index Fund
f

1165506

aktier:

896
28117.

70268

-.

MSCI Sweden index Fund
Lcérû TQÔbnologiee'fInc. Mapter Pension Trust
SiEQldxFund - Sweden
rouc rutInternational Equlty Index Series
r taeFaniVribl
Advance Glçbal Alpha Fund

1023èi2
8003

IS

nbhl

85

.18320

..

>.ihres

o

27000

12578

InternaâtionalEqult Index Plus Furin.
haeMCIEAFE Growth Index Fund

A,01k.0maotFn

..

.Antal
.

F.A-FËEýEquit'y*Ind0xFudPEM.

E.J

1682
,.

.692

JE Ine

*

7W

105
18866

.2686

.

..

2 ~..Àfar:

't.

r

6221
127100U
2191
13200

..

.-.

.

*

1682
24506
6251

66.

..

.

180.
131800

..

176476
Mo
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.

.
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.

.

.

.
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Atlantie Master TruÜst
.Bons Own'er 93912 JP&Morgan Chase Bank
Califfomis State Teachers Retirem ont System
CIBO European Index Fund
CIBO -International Index Fund
Impérial International Equity Pool
International Bank for Reconstruction and Development
Loyalis Financlai Services N.V. ln Its capacity as Manager of the Loyalis Global
Sustainabillty Fund
Manville Persoriai Injury Seutlement Trust
Northemn Trust Quantitative Fund pic
Pension Fund Association for Local Govermmont Officiai
Pension Reserves lnvestment Trust Fund
PG&E Postretirement Medicat Plan Trust - Management and Non-Bargalning Unit Retirees
Public Emýioyee Retîmement Systemn ef Idaho
Safi Diego Gas & Electria Company Nuclear Faclilties Quallfled Decommisslonlng Trust
Sempra Energy Pension Master Trust
SSTB: Federatlon et National Public Service Personnel Mutual Aid Associations (SSTB NOC
tt
No:
Q54).6379
SST'B: nie'Mutuà Aid AssoclIaton et Prof ect.ural aovemment Personnel (SSTB NOC No.:

62.

SBell

844
63u8
968
17
11306.
808
6741
2171
11020
9812
4351
875
7139
1083
$824

'-<~p

v

;Q~

k'YFD!JY

-

-~4567

'Y<4
Sat ar nternatonal ndx3010
Stteà,Street Trust &Banklng Co., Ltd. Pension lnvestment Fund <SSTBAINCNo.: 7FKV)
& b h t ~'t '~t'
SîlêttÀ Pe~àénondABP,.
Sticht[ngà Pénsioentdndà B
Séélof SAS Trustee Corporation
rtttThè'Ofmmàrt
Sea-of SAS 1rustee Corporation.
t
Theom
atik et Japan, Ltd. As trustes for MTBC400045811
Thattrs
L.
'l' he Master TrUst fýank of Japan, Ltd. Re: Hitachi Forèign Equlty Index Mother Fund
VagedEulr'opean *StockIndex Fund
Vanguardi Fdulx Trust Company trustes of VFTC Eurepean Stock Index Trust
y Vngar I'Ystfinenit Series, PLC by Tho.Vanguard Group, Inc. ln its capaclty as.
k' •'V flvstîpu
PVaguard'TâxiManagàed' International Fund
v A
~4t
» 44 /afia~éo1h O~irse~ 'quiy Index by Vantagepoint International Fund I t
aalya
tFstée~
W:ll:i~;r'àÉýMoeter Trust Olve'rsfflecI Stock Portfàlio
-t'
o Master Triust International Indlex Portfoelle «
LouIs1àna'~~tàté Emfployees Retirement System
Toatena..te
.'-v

.

.

1682
.5974

24806
1451

t..

.

5
127100
217954
105
18866
10682

.,.~

;.

.

t

'

I

.

t

'

.27000

'.

.

2845

692
28

..

_.30

'tal'

t

925432
ter

.AC

BI1ý

yt

sF

te

89

-IdxP

BGC-MSQ AEGot
Index Fundt
1

2't

llarés MSCI EAFýE Index Fund
*:~
Ihrs SISweden Index Fund
..
LucehïtFTechnologlés Inc. Master Pension Trust
S8res17
T
rdex ,Fucid
Stt
FamVrale Product Trust Itrainl
qfyindex Séis5750
Adande Globalo
Alhe ud
itratoa.Eut
Y
Jntem'atlànal -Shares-index Fund

:;J

'.

-

.Ad'vance

t-

Ž'tj27t'.a

-Sweden.

,70268

102362..
37
166

1005
2152

I

*Northem

*
-

kv~

t

10582
27000
6284

2686
11050
180

-.-

189

0

.OPEC-.Fund
,,

iThe
C'i,"NTôtait-antal

*

Mtai aktler:
958
17
11306
11020
4351
7139
127100
170954
18866

.-

.

~>4'

t
-;t

'E1bd~4~f~ 4~ 4yae.
CISC European Index Fund
CIBO International Index Fund
Imperlal, International Equlty Pool
Trust Quantitative Fund pic
Pension Reserves investmerit Trust Pund
Public Employes Retirement System of Idaho
TheMaster Trust Batik of Japan, Ltd. As trustes for MTBC400045811I
Vanguard European Stock Index Fund
Vanguard Flduclary Trust Company trustes of VFTC European Stock Index Trust
Vanguard Investment Sertes, PLO by The Variguard Group, lno. ln Its oapaoity as
investmnent manager
Vanguard Tax-Managed International Fund
Vantagepoint Overseas Equlty Index by Vantagepoint Intemnational Fund ln its oapaclty as
Wells Fargio Master Trust Dlverslfled Stock Portiollo
Wells Fargo Master Trust International Index Portfolio
Japan Trustes Services Batik Ltc as trustee for MItsui Asset Trust &Banking Co., Ltd. as
trustes for:MSCI Index Select Fund-Erp otol
Japan Trustes Services Banik Ltd as trustes for Miteul Ascet Trust &Banklng Go., Ltd. as,
tuse frMSIKokusal Index Mother Fund
JPMorgan Éns131800.
*MerrlM
Lynch Institutional Pooied Funde pic - Global Enhanced Index FunU
for International Development (OFID)
T-he'MasterTru-st Bank of Japan, LSd. as trustes for MTB0400045780
Têxaé Edûctkin-Agency.
akter

t ~ GILMaCI EMFE Index Fund
~7'J t EAE9iEquity1nçjpx,Fund P-ExMY
.E4j<Ity. Iltr.tina
Index Plus Fund127
'ï
ïU
Shd-tes M
ÂFE Growth Index Fund
k
hâIShares Bei EA'FE inîdex Funtd
SI àwpden' Index Fund
Luicentý Te4hIioIgIes meo..Master Pension Trust~.MSCGSEQ Index Fund -ý Swecien
$5tatgFarm,.Vatiable 'Product Trust International Equfty index Sertes
A*va"n*ce Global Alpha Fund .
AqvqcetinternatIonal Shares Index Fund
Bll Atiartite MaeterTru
y
OIBC-,Euriopean index Fund

.

Y

*896

28117
18320

.

70268

'~

.1.02362

8003,

-

176476

..
.

5750
iO
2152

..

...

..

S

--

,>.,
S-

-

-'-

627.

'
.98

Cisc;International. Index Fund
moerdlW intemaLlp*nai Equty Pool pi1'306--

179

9"nsld
Re
-y~Invadýiment
Trust
Pulcmplôyee Retlrmemnt System Fund
of Idaho
ý,The MasteTr Batk 6'f Japan, Ltd. As trustes for M1BC400045811.
Vhgangrd Eprob'ean Stock Index Pund
Y' güenJad. PlIdUbig(ryTrùst Company trustee of VETO European Stock Index-Trust
Va-iguàrdInvestmnt Sertes, PLO by The Vanguard*Group, [no. InIts capacîty as
-- lnvëestent-manager
af~àrýýd Tax-Managed International Fund
vantawpodIntOvesea -Equlty Index by Vantagepoint internatioaFudnitcpclys
--

-

-,

~.-,~Jk-~

7313
73

,

.

"

rustes'

'-

6221
73DM4
1 DU
14944

,-127100

-,-170954

18866
,
.--

108
27000'-

2845

Acai liier:

A~~n2ra
~k*WIFrbMaster Trust Dlversified Stock Portfolio-69
~ ~' Wells FroMaster Trust International Index Portfoio
Japan Trustes Services Bank Ltd as trustee for Mitsui Asset Trust &Banking Co., Ltd. as
trustes for MSCI Index Select Fund-Europe Portfoalla11o
Japani Trustes Services Bank Ltd as frustes for Mitaul Asset Trust &Banking Co., LAU. as
* trustes for MSCI Kokusai Index Mother FunU
JPMorgan Funde
Merrili Lynch Iristitutional PoolsU Funda pic - Global Enhanosd Index FunU
OPEC Fund for International Devslopmsnt (OFID)
The Master Trust Batik of Japan, Ltd. as frustes for MTB0400045780
m Texas Educatlon Agsnov
Thé
To.tait entai sitUer:

.2666

38

8

8
600
6221
73934
i1046 944

*-

* 21) Em9t
e

kt

akiSier:

cre:Actai

îç~.;"
rArflcu*iht28117

Idex Fund P- xM
riteliitsmtionàil Equlty Index Plus Fund
FE,.EqitM*lJ

*

b7

Sh&ei' MSCI EAFE Growth Index FunU

%lr -I.;-'

18320

'

70268

:'

l$hà?èS MSCI EAFE Index FunU

102362

IShares MSGI Sweden Index Fund
~ Lùceht:Technolo'gIes Inc. Master Pension Trust
'MSQI SQ Index Fnd - Sweden
-te Variàbl? Produot Trust International Equity Index Series
-Stg Fam

j3t:tJ

-Advance Glbbal""Alpha Fund

8003.

167

55
1005

.

2162

* t'- Acvahce Interna*tronal Shares.Index Fund
Bi 1 at~M*a'ster Trus
:1;»
1pl. CIBEuropsan Index Fond
IBCtematioflal Idex Fund.:1
~~1 QWt~,
Equity Pool*
t
~
~ h'prîiltdmtonal
t.ttnf~
FunU ple
Nor«ie'mT'iù*t9uaù,ntitàtlive
Y>V;t%' <

627
1

t958t

110
11'020

t

t

PihîIoný Resérvès Investmient Trust FunU
000517139
ErhApJoyee Retîrement System of Idaho
.ttPuklit
?f.Ll
VJt1
Trùst.Bn of Japan, Lt.As trustes frMTB.000,5811
~-_. Thâ:À
Vanguard: European Stock Index Fuhd
t4 t ~
k~3.
e,*
Ït~t4k4

4351

.

.

12710964

.ê

<
'Wr'-

>~,

1795

-.Vanguard M~duelary'Trust Cmpn frustes of VFTC European Stock Index Trust,186
~~ arigu&d fnvstrfnt Series. PLC by The.Vanguard Group, Inc. Inits capaclty as102
Invéstmonnt mânàager
Vngàd Ta-sgd International FunUd
Fun4 In its çapaclty em
va.tgpOp Overas*Equlty lIndex-b.ybVantagep-oînt-International
~
~
~.
T'
Mater Trust Diversîfisd Stock Portfolio
FràMt;~;~,~.Ml
.

-t

.2845

Wéii<'Fardo :Master'Trusét International Index Portfolio
Jaan Trutep Srvices Banik Ltd as frustes for Mitsui Asset Trust &Banking Co. Ltd. as&
Portfolio
iýNÙjr
ttuteefor MSCI Indéi.Select Fund-Europs
M,
TruptesWSsMoes Bank Ltd as trustes for Mitaul Asset Trust &Bainking Co., Ltd.:9as
24 'vJapan
Évrtrêes frMC Kokusal Index Mother Fund
~yt~*<Q JPMogn Fûnda
LycpIhtltuttionaiPooied Punds pib - Global Enhancsd index Funîd
&eomet(OFID)
~î: 4:~
~

t ..

02

27000

D<

t.692

28

,.

t11850

tc

,Meirrili

t

J.4%.tt'<
-TheMâktêr: triéÙt -Batik of Japan, Ltd. as trustes for MTBC400045780

TxdsEdlàton Agency'
il-e
otalt atî ItUr:t

tr
'~J

t

U
'

1

t189

8
131800
600
67221

1046944

41.

A&t*

t...
Me-il

Lyc

Tott'

ntuiniP....nspc-GlblEhnedidxFn

nt"i' at.t r,

-

.tluçlr

.

78
astrsefo MaBCager ofth221li
t
Ltd
Sevcf J..lapan,
The als terTust ank
TexasEuioenfo Agenc
STIheI
Fleltviht Conscr teet Trust SBPa InentinlIde4ud5200
-Total! entai, aktien.

loa
0794
37221

Acàtai kir

Àeare:

,.

LoyalihÉsFianla ServicsBnk. b ias oapactye asrMislanagetruofthe Loydli Globa ltd
rFund
Koua ne
trustealnrablSit
Stohtln Pentonod ABe57
tîctn Pensal enod AB

~

~

.~~'

,

-S

67180240

..

Mî.

!
t~~V''4'-t

-r

Jïi:À
ý
f

~

Àeae

iey
4~.
Aj,
-.

4

t-'r-.,

v
-hfMse rstBn taaLd stuîefo TC00S1i.
akn
JpiTùteSrie akLda rse frMtu se rs

oLd s

,

210
180

Bilaga 5

Fôrslag tIl beslut att framlâggas pâ ârssUimman
i Lundin Petroleum AB (pubi)
onsdagen den 16 maj 2007
Dispositionav hala geis resultat <punkt 10)
Styrelsen Wôreslâr att vinstutdelning fôr râkenskapsâret 2006 inte lâmnas.
BesIut arn val av stâmrnaardfôrande, entai styreiseledarnôter, styreise- adi
revisarsarvaden samt val av styreiseardftirande och tivriga styreiseledamôter (punkt 2 ach
13-16)
Lundin Petroleum AB:s nomineringskommitté, bestâende av Ian H. Lundin (styrelseordfôrande>,
Magnus Unger (styrelseledamot och Nom ineringskomm itténs ordfôrande), Bjôrn Lind (SEB TryggLiv), Ossian Ekdahl <Fôrsta AP-fonden) och Magnus Bakke (Swedbank Robur), tilisammans
representerande mer ân 33 procent av rôsterna fôr samtliga aktier i bolaget, fôresiâr fôljande:
" Val av advokat Erik Nerpin tili ordfôrande vid stâmman
" Val av femn styrelseledam ôter utan suppleanter
EUt totait styrelsearvode omn 6,65 miljoner kronor att fôrdelas enligt Wôljande. 750.000
kronor tili styrelseordfôranden, 400.000 kronor tili ôvriga styrelseledamôter som ej âr
anstâlda i Lundin Petroleum och totait 700.000 kronor fôr arbete i styrelsens kommittéer.
Dârutôver skall ett belopp omn hôgst 4 miljoner kronor stâllas tili styrelsens fôrfogande Wôr
arvodering av styrelseledamôter Wôr sârskilda uppdrag utôver styrelseuppdraget
" Omval av styrelseledamôterna Ian. H. Lundin, Magnus Unger, William Rand, Lukas H.
Lundin och Ashley Heppenstail. Viveca Ax:son Johnson och Kai Hietarinta har avbôjt
omval.
" Omval av Ian H. Lundin tili styrelseordfôrande
"

*

Arvode tili revisorerna enligt godkând râkning

Besiut arn principer (tir ersâttning och andra anstâllningsvilikar (tir fôretagsledningen
(punkt 18)
Styrelsens fôrslag tiil principer Wôr ersâttning och andra anstâllningsvillkor fôr Lundin Petroleums
fôretagsledning innebâr i huvudsak att det âr Lundin Petroleum AB:s mâlsâttning att rekrytera,
motivera och'behâlla hôgt kvalifiçerade befattningshavare som âr kapabla att uppnâ koncernens
mâlsâttningar och att uppmuntra och pA lâmpligt sâtt belôna hôgklassiga prestationer pâ eUt sâtt
som ôkar aktieâgarvârdet. Fôljaktligen tillâmpar koncernen en ersâttningspolicy som garanterar en
tydlig koppling tili affârastrategi, som stâr i ôverensstâmmelse med aktieâgarnas intresse och
gâllande best practice, samt syftar tili att tillfôrsâkra Wôretagsledningen skâlig ersâttning Wôr dess
bidrag tiI koncernens resultat.
Ersâttningspaketet tili koncernens Wôretagsledning innehâller fem huvudkomponenter: a) fast lôn;,
b) rôrlig lân; c) Iângsiktigt incitamentsprogram; d) pensionsfôrrnâner och e) icke-monetâra
fWrmâner.
Infôrande av lângsiktlgtlncitarnentsprograrn (punkt 19)
Styrelsen fôresiâr att stâmman godkânner infôrandet av ett Lêngsiktigt lncitamentsprogram ("LTJ»)
bestâende av en Optionspian (Share Option Plan) och en Aktieplan (Performance Share Plan).
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Deltagarna kommer att kunna vâlja mollan att delta i antingen Optionspianen suler Aktieplanen
eller en 50/50 fôrdelning mellan bâda programmen.
Optionspianen
Optionspianen innebâr att hôgst 3.950.000 optioner ges ut med en intjânandeperiod (vestÎng
period) om 18 mAnader och vilikorade av (i) uppfyllande av prostationsvillkor rolatorat tili aktiens
relativa avkastning och (il) att deltagaren âr verksam i Lundin Petroleum nâr optionerna utnyttjas
(eller att deltagarens uppdrag Lundin Petroleum har avslutats senast en mAnad innan optionerna
utnyttjas>. Varje option skall berâttiga deltagaren att fôrvârva on nyemittorad aktie fôr on kurs
motsvarande 110 procont av don genomsnittliga senaste betaikursen fôr Lundin Petroleums aktie
pA Stockholmsbôrsen under perioden 18 - 31 maj 2007.
Optionspianen skall tillâmpa relativ aktieavkastning (Total Shareholders Return, «TSR») som
prestationsvillkor fôr intjânande av optionemna, enligt vilket deltagarna kan tjâna in mollan 0 och
100 procent av de tilidelado optionerna baserat pA Lundin Potroloum-aktions avkastning i
fôrhAllande tili en grupp jâmfôrbara bolag. Fôr att tj§na in 100 procont orfordras att Lundin
Petroleums avkastning tilihôr de bâsta 25 procenten (den bâsta fjârdedelen) av de bolag som
ingâr i jâmnfôrelsegruppen. Jâmfôrelsegruppen skall besté av oljeprospekteringsbolag,
aijeproducerande bolag samt intogrerade bolag med Iiknande verksamhot somn Lundin Petroleum.
Relativ aktieavkastning âr dofinierat som ôkningen av aktiekursen under intjânandeperioden
justorat fôr utdelningar.
Lundin Petroleum kommer att fuilgôra sitt àtagande att leverera aktier genom leverans av
teckningsoptioner, se vidaro punkt 20 pà dagordningen nedan.
Aktleplanen
Aktieplanen (Performance Share Plan) innebâr on villkorad tilldelning av hôgst 450.000 aktier i
Lundin Petroleum med en intjinandeperiod om tro âr och vilikorado av (1>uppfyllando av
prestationsvillkor relaterat tili aktiens avkastning och (il) att doltagaron âr verksam i Lundin
Petroleum vid slutet av intjânandeperioden.
Antalet aktier som tilîdelas inom ramen fôr Aktieplanen âr baserat pà Black & Scholes-vârdet fôr
de optioner som utiârdas under Optionspianien enligt fôljande formel.
Antalet oDtioner (= 3.950.000) x Black &Scholes-vârdet fôr optionerna x 0,5
Aktiekursen
Givet oUt Black & Scholos vârde fôr optionerna om 15 SEK och en aktiekurs om 78 SEK skulle det
maximala antalet aktier - under fôrutsâttning att alla deltagare vâijer altemnativet med 100 procent
aktier - uppgâ tili 379.808. Dot fôrvântas dârfôr att antalet aktier som tilidelas inom ramen fôr
Aktieplanon kommor att vara vâsontligt lâgre An 450.000.
Vârdoringon av optionerna kommor att ske vid tilîdeiningen som berâknas ske omkring den i juni
2007.
Optionspianen skall tillâmpa relativ aktieavkastning (Total Shareholders Roturn, "TSR») Som
prestationsvillkor fôr erhâllande av aktierna, enligt vilket deltagarna kan tjâna in mellan 50 och 100
procont av tilideiningen baserat pâ Lundin Petroleum-aktiens avkastning i fôrhàllande MiI en grupp
jâmfôrbara bolag (se vidare ovan>.
Lundin Petroleum kommer att fulîgôra sin skyldighet att leverera aktier med âterkôpta aktier, se
vidare punkt 21 pà dagordningen nedan.
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Schemna fôr intjânandet
AÀv-kastýnngsnfr I hàIýande tii,
jâmnfôrelsegruppe (proent)
jav

A#aIýet optioner Som întjânaj
off or 18 mânader (î proçent
tilideiningen>

Over 75 %
Over medianen t o m 75 %
OÔver 25 %t o m medianen
Upp to m25 %

100%
75%
50%
0%

Antalet aktier somn
lnjnseer3
mânader (i procent av
tilldejpjpgen)
100%
75%
50%
50%

Exempel
Tilidelning
Deltagare A tilidelas 20.000 optioner och vâljer att erhâlla 100 procent optioner och inga aktier.
Deltagare A kommer att erhâlla 20.000 optioner och inga aktier.
Deltagare B tilidelas 20.000 optioner och vâljer att erhàlla en fàrdelning om hâlften optioner och
hâlften aktier. 10,000 optioner âr, med ovan angivna antaganden, jâmstâlit med 962 akter
((10,000 x 15) 178 x 0.5>. Deltagare B kommer ail erhâlla 10.000 optioner och 962 aktier.
Deltagare C tilidelas 20.000 optioner och vâljer ail endast erhâlla aktier. 20.000 optioner âr, med
ovan anglvna antaganden, jâmstâlit med 1.923 aktier ((20,000 x 15) I178 x 0.5). Deltagare B
kommer ail erhàlla 1.923 aktier och inga optioner.
lntjânande
Lundin Petroieums resultat enligt prestationavilikoret antas vara mellan medianen och 75 procent
(givet en jâmfôrelsegrupp med 16 bolag, inklusive Lundin Petroleum, innebâr detta ail Lundin
Petroleums placering avseende avkastning âr mellan nr 5 och 8 i jâmnfôrelsegruppen.
Deltagare A kommer, givet att han fortiarande âr verksam i Lundin Petroleum vid alutet av
intiânandeperioden fôr optionemna (18 mânader), vara berâttigad att utnyttja 15.000 (75 procent)
av de tilidelade 20.000 optionerna. De Aterstâende 5.000 optionerna fôrfaller.
Deltagare B kommer, givet att han fortiarande âr verksamn i Lundin Petroleumn vid alutet av
intjânandeperioden fâr optionerna (18 mànader>, vara berâttigad att utnyttja 7.500 (75 procent) av
de tilidelade 10.000 optionerna. De âterstâende 2.500 optionemna fôrfaller. Givet ail han
fortfarande âr verksamn i Lundin Petroleumn vid slutet av intjânandeperioden fôr aktierna (36
mânader) kommer han dessutomn ail erhâlla 722 (75 procent) av de tilidelade 962 aktierna. De
resterande 240 aktierna fôrfaller.
Deltagare C kommer, givet att han fortiarande âr verksamn i Lundin Petroleumn vid alutet av
intjânandeperioden fôr aktierna (36 mânader), ail erhâlla 1.442 (75 procent) av de tilidelade 1.923
aktierna. De resterande 481 aktiemna fârfaller.
Skâlighetsbestîmmelse (Fairnesa Clause)
Det Iângsiktiga incitamentsprogrammet âr fôrenat med en skâlighetsbestimmelse (fairness
clause) som bemyndigar styrelsen ail gôra sàdana justeringar av vilikoren och utiallet av
incitamentsprogram met som styrelsen bedâmer vara erforderliga fôr att sâkerstâlla ail
incitamentsprogrammet leder tIl ett skâligt resultat fôr bâde de anstâlida och aktieâgarna.
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TildelnIng
Verkstàllande diraktôren Ashley Heppenstal fôresiâs tilidelas 400.000 optioner, vice verkstâlIande
direktâren Alax Schneiter 350.000 optioner samt totait hôgst 3.200.000 optioner tili ôvriga
anstâlda. Styralseladamôter som inte âr anstâlda i bolaget akali inta tilidelas optioner.
Beslutsmnajorltet
Fôr giltigt beslut erfordras att beslutet bitrâds av aktieâgare med minst 9/10 av sâvâl de avgivna
rôstarna som de vid stâmman fôretrâdda aktierna.
Bemyndigande fôr styrelsen ait besluta om ôterkôp av'aktler (punkt 21)
Styrelsen fâresiâr att stâmman bemyndigar styrelsen att under perioden fram tili nâsta Arsstâmma
besluta om Aterkôp och fôrsiljning av aktier i Lundin Petroleum pà Stockholmsbârsen. Det hâgsta
antalet âterkôpta aktier skall vara sâdant att bolagets innehav av egna aktier inte vid nâgot tilifâlle
ôverstiger 450.000. Fôrvârv av aktier fâr ske endast tili ett pris inomn dot pâ Stockholmsbbrsen vid
ver tid registrerade intervallet mellan hâgsta kôpkurs och lâgsta sâljkurs. Syftet med
bemyndigandet âr att sâkerstâlla Lundin Petroleums àtagande att leverera aktier tili de anstâlda
enligt prestationsaktieplanen och bemyndigandet skall Aven innefatta att sâkerstâlla Atagandet
genom fôrvârv av derivat.
Beslut om Justering av villkoren f6,' utestâonde optloner (punkt22)
Detta fôrslag kommer att Aterkallas.
Bemyndigande fôr styrelsen ait besluta om nyemlsslon av aktier och konvertibla
skuldebrev(punki 23)
Styrelsen fôresiâr att stimman bemyndigar styrelsen att vid ett eller fiera tilifâllen under tiden fram
tili nàstkommande Arsstâmma besluta om:
(î) nyemission av aktier mot kontant betalning ochleller med bestâmmelse om apport eller kvittning
eller eljest med vilikor samt att dârvid kunna avvika frân aktieâgarnas fôratr&clesrâtt. De nya
aktierna skall, i dan mân de ges ut med avvikelse frân aktieâgarnas fôretrâdesrâtt, emitteras tili att
belopp som nâra ansluter tili aktiekursen vid tiden fWr genomfôrandet av nyemissionen; och
<il) emission av konvertibla skuldebrev mot kontant betalning adi/aller med bastâmmelse om
apport eller kvittning aller eljest med vilikor samrt att dârvid kunna avvika frân aktieâgarnas
fôretrâdesrâtt. De konvertibla skuldebreven skall, i den mân de ges ut med avvikelse frân
aktiaâgarnas fâretrâdesrâtt, emitteras tili en kurs som nâra ansluter tili marknadsvârdet baserat pà
aktiekursen vid tiden fWr ganomfôrandet av emissionen av de konvartibla skuldebreven.
Skâlet tili avvikelsen frân aktieâgarnas fôretrâdesrâtt Ar att môjliggâra fWr Lundin Petroleum att
anskaffa rôrelsekapital och att genomfôra fôratagsfôrvârv. Dat totale antalet aktier som skall kunna
ges ut med stôd av bemyndigandet fâr inte ôverstiga 35.000.000. Om bamyndigandet utnyttjas i
sin heihat motsvarar ôkningen av aktiekapitalet en utspâdningseffekt orn 10,0 procent.
Bestut om nomineringsprocesseninfôr ârsstâmman 2008 <punkt 24)
Aktieâgare fôretrâdande mer ân 33 procent av samtliga rôster i bolagat fôresiâr att stâmman
beslutar att nomineringsprocessen infôr ârsstâmman 2008 skall fôIja samma fôrfaranda som
innevarande Ar, innebâranda att styrelsens ordfôranda skall bjuda in tra tili fyra av bolagets stôrre
aktieâgare att bilda en nomineringskommitté. Nom ineringskomm itténs mediemmar skall
offentliggôras senast sax mânadar fôre ârsstâmman 2008. Nomineringskommittén skall fôrbereda
fôrslag tili fôljande beslut vid Arsstâmman 2008: (î)fôrslag tili val av ordfôrande vid stâmman, (il>
fôrslag tIl val av styrelseledamôter, (iii) fôrslag tili val av styrelseordfôrande, (iv) fôrslag till
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styrelsearvoden med fôrdelning mellan ordfôranden och âvriga ledamôter samt ersâttning fâr
kommittéarbete och <y) fôrslag titi ersàttning titi bolagets revisorer.
Stockholm i maj 2007
LUNDIN PETROLEUM AB (pubi)
Styrelsen
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Bliaga 6

LUNDIN PETROLEUM AB:s PRINCIPER FOR ERSATTNING
FOR ERSA1TNING
PRINCIPER
FÔRETAGSLEDNINGEN

OCH

ANDRA

ANSTALLNINGSVILLKOR.

FOR

Lundiri Petroleumn AB:s mâl âr att rekrytera, motivera och behâlla toppchefer med fôrmâga att
uppnâ koncernens mAI och att uppmuntra och pé Iâmpligt sâtt belôna extra goda resultat pé ett
sàtt somn hôjer aktieâgarvârdet. Fôljaktligen har koncemen en ersâttningspolicy somn sâkerstâller
att det finns en tydlig koppling tili affârsstrategin, en samordning med aktieâgarnas intressen och
aktuell bâsta praxis, samt strâvar efter ail ledande befattningshavare skall ha en skàIig ersâttning
fôr sina bidrag tili koncernens resultat.
Dette dokument redovisar principerna fàr ersâttning tili bolagets ledande befattningshavare. Detta
inkluderar VD och ôvriga mediemmar av Iedninlgsgruppen, vilket innefattar vice VD och ôvriga
befattningshavare pA Vice President nivà.
Styrelsens fârslag stAr i ôverensstâmmelse med principerna fôr vad fôretagsledningen tidigare
erhâllit i ersâttning och baseras pA ingângna avtal mellan Bolaget och respektive
befattningshavare.
Ersàttnlnpiskommlttén
Ersâttningskommittén ansvarar fôr ail inhâmta information omn och ail besluta i frâgor avseende
ersâttning tili ledande befattningshavare. Kommittén sammantrâder regeibundet och ansvarar fôr
granskning av principemna fôr ersâttning, de ledande befattningshavarnas lônefôrmâner samt fôr
ail lâmna rekommendationer om detta tili styrelsen. Kommittén har tiIIgAng tili externe râdgivare fôr
ail sâkerstâlla ail ersâttningspaketen Ar konkurrenskraftiga och lâmpliga.
Ersâttningskommittén fôresiâr styrelsen ersâttningsnivâ, kriterier
anstâllningsvillkor fôr VD, somn dârefter beslutas av styrelsen. Fôr
President nivâ lâmnar VD fôrslag om anstâllningsfôrmâner tIl
godkânnande och som sedan rapporteras av Ersâttningskommittén tili

fôr rôrlig lôn och ôvriga
befattningshavare pA Vice
Ersâttningskommittén fôr
styrelsen.

KomDonenter i anstâllnincsfôrmânerna
Anstâllningsfôrmânerna
huvudkomponenter:

tili

ledande

befattningshavare

i

koncernen

innehâller

fem

a) Grundlôn;
b) Rôrlig lôn;
c> Lângsiktigt incitamentsprogram (LTI);
d>) Pensionsfôrmâner; och
e) Icke-monetâra fôrmâner.
Grundiân:
Grundlônen skall baseras pA marknadsfôrhâllandena, vara konkurrenskraftig och skall beakta
omfattningen och ansvaret som âr fôrenat med befautningen, Iiksom befattningshavarens
skicklighet, erfarenhet och prestationer. Grundlônen skall ses ôver Arligen fôr ail sâkerstâlla ail
den fôrblir marknadsmâssig. I syfte ail bedôma konkurrenskraften hos det ersâttningspaketet somn
koncernen erbjuder, kan jâmfôrelser gôras med vad Iiknande bolag erbjuder. De bolag med vilka
Jâmfôrelser sker vâljs ut baserat pA fôljande:
a) bolag inom samma verksamhetsomrâde;
b) storleken pA bolaget (omsâttning, vinst och entai aristâlida);
c) diversilleringen och komplexitieten av verksamheten;
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d) den geografiaka spridningen av verksamheten; och*
e) tillvâxt, expansion och profil.
Periodisk «benchmarking" inom oIja- och gassektomn skall genomfôras fWr ail sâkerstâlla att
anstâllningsfârmânema fôrblir i linje med gâllande marknadsvillkor.
RôrIig lôn:
Bolaget anser ail det âr viktigt med stor flexibilitet betrâffande rârlig lân mot bakgrund av
fôrhâllandena inom energisektorn dâr Bolaget Ar verksamt. Rôrlig lân âr en viktig del av
ersâttningspaketet, dâr fôrenliga prestationsmâl utgôr nyckeln tili vârdeskapande och tillvâxt i
aktieâgarvârde.
I alutet pA varje Ar lâmnar VD en rekommendation tili Ersâttningskommittén betrâffande betalning
av rôrIig lân tIi anstâlida baserat pA deras individuella bidrag tili Bolagets resultat. Detta inkluderar
uppfyllelse av Bolagets strategiska mAl avseende tillvâxt och ôkning av aktieâgarvârdet via
vArdeôkning av aktien som ett resultat av ôkade reserver, produktion, kassaflâde och vinst.
Efter genomgâng av VD:s rekommendationer lâmnar Ersâttningskommittén en rekommendation tili
styrelsen Wôr godkânnande avseende nivân av rôrlig lôn Wôr VD, samrt Wôr ôvriga anstâlîda i den
mân den rôrliga lônen ôverstiger 10.000 USD per anstâlld. Den rôrliga lônen akai normait Iigga
inom intervallet 1 - 10 mânadslôner.
Pensionsfôrmâner:
Pensionsfôrmânerna skall innehâlla en definierad plan Wôr avsâttningar med premier baserade pA
hela den fasta lônen. Relationen mellan pensionsavsâttningen och den fasta lônen Ar beroande av
befattningshavarens Aider.
Fôr ledande befailningshavare baserade i Genève finns môjlighet ail begâra ail Bolaget skall
avsâtta hela eller delar av den rôrliga lônen tilI ytterligare en pensionspian betecknad "VIP
Scheme». VIP Soheme innebâr betalning av en klumpsumma av 1-3 gAnger lônen vid
pensionsavgâng samt ett Iivfôrsâkringsmoment. Om befattningshavaren inte erbâller nâgon rôrlig
lôn bar Bolaget ingen skyldighet ail finansiera VIP Scheme.
Lângsiktigt incitamentsprogram (LTI):
Lundin Petroleumn AB:s lângsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (LTI) representerar en
vâsentlig del av den totala ersâttningen tilI ledande befattningshavare och ôvriga anstâlda. LTI
môjliggôr tilldelning av optioner och aktier till anstâlîda med beaktande av vilken roll de spelar Wôr
koncernens framtid och Ar designat ail Wôrena incitament Wôr Wôretagsledningen med aktieâgarnas
intresse.
Varje Ar skall den individuella tilîdeiningen baseras bâde pA befattning och uppfyllande av
Bolagets strategiska mAI om tillvâxt samt ôkning av aktieâgarvârdet via vârdeôkning av aktien som
ett resultat av ôkade reserver, produktion, kassaflâde och vinst. Det sammantagna tilîdelningen tili
VD och vice VD inom LTI skall ej ôverstiga 30 procent av det totala antalet utgivna aktier i
program met.
Ersâttningskommittén lâmnar en rekommendation tili styrelsen avseende det totala antalet
optioner och aktier som skall tilîdelas inom ramen Wôr LII, tilîsammans med en rekommendation
avseende den individuella tilîdelningen. Styrelsen lâmnar sedan fWrslag tilI bolagsstâmman om
utgivande av teckningsoptioner och Aterkôp av aktier fôr ail sâkerstâlla Bolagets Ataganden.
Bolagets LTI bestâr av en optionsplan (Share Option Plan) och en aktieplan (Performance Shares
Plan). De anstâîlda skall kunna vâija mellan att delta i antingen optionsplanen eller aktieplanen
eller en 50/50 fôrdelning mellan bâda programmen.
Optionsplanen
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Intjânandet (va sting) av optionerna skall fôrenas med prestationsvillkor innebârande att
optionsinnehavarna kan erhâlla mellan 0 och 100 procent av tilideiningen baserat pA Lundin
Petroleums resultat i fôrhâllande tIl jâmfôrbara bolag.
Optionernas Iôptid skall vara tre Ar. 18 mânaders irïtjânandeperiod och ytterligare 18 ménader dé
optionerna kan utnyttjas.
Mâlsâttningen âr att utspâdningseffekten akali uppgâ tili hôgst en procent per Ar.
Aktieplenen
Tilldelning av aktier som baseras pà vârdet av optionerna i optionspianen.
Intjânandet (vestîng) av aktierna âr villkorad av uppfyllandet av prestationsvillkor baserade pà
Bolagets prestationer i fôrhâllande tili jâmfôrbara bolag. Om intlânande sker fôrvârvar Bolaget
aktier pé marknaden som ôverlâts tIl de anstéilda.
Ire Ars Iôptid. Den anstâlde erhéller endast aktierna arn anstâlningen bestâr vid lôptidens slut.
Skâlighetsbedômning (fairness clause)
Om styrelsen vid beaktande av samntliga omstândigheter bedômer ail LTI skulle resultera i ail de
anstâlida skulle erhàlla en kompensation som inte Ar râttvis och rimlig i fôrhâllande tIi syftet med.
LII och aktieâgarnas intresse skall styrelsen gôra sâdana justeringar av vilikoren fôr LII som
styrelsen bedômer Ar lâmpliga fôr ail sâkerstâlla ail LTI ger cil rimligt resultat fôr bâde de anstâlda
och aktieâgarna.
Icke-monet5ra fôrmâner:
loke-monetâra fôrmâner skall vara marknadsmâssiga och skall underlâtta fôr befailningshavaren
ail fuligôra sina arbetsuppgifter.
Uppsigningsfôrmâàner:
En ômsesidig uppsâgningstid av mellan 1 och 6 mânader gâHier mellan Bolaget och ledande
befailningshavare och Ar betingad av den anstâlides anstâllningstid i Bolaget. Det fôreligger inga
andra uppsâgningsbestâmmeiser.
Ersâilningskommiilén skall godkânna avgângsfôrmâner som ôverstiger 150,000 USD i vârde per
befailningshavare.

Bliaga 7

Vilikor fôr teckningsoptioner 200712010 avseende
nyteckning av aktier i Lundin Petroleum AB
Definitioner
I dessa vilikor skall fôljande benâmningar ha den innebôrd som anges nedan.
"aktiebolagslagen"

Aktiebolagslagen (2005:551);

navstâmnînqskonto"

vàrdepapperskonto hos VPC dâr respektive innehavares
innehav av teckningsoptioner eller innehav av aktîer
fôrvârvade genom utnyttjande av teckningsoptioner âr
registrerat;

"bankdag'

dag som inte âr Iôrdag, sôndag suler annan alimân helgdag
aller somn betrâffande betalning av skuldebrev inte àr Iikstâlld
med ailmân helgdag i Sverige;

"Bolagof'
"marknadsnotering»

Lundin Petroleum AB, org. nr 556610-8055;

"optionsinnehavare"

2

notering av aktie i Bolaget pâ bôrs, auktoriserad
marknadsplats eller annan motsvarande handeispiats;
den som âr innehavare av teckningsoptiori;

»teckning»

teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av
teckningsoption enligt 14 kap aktiebolagslagen;

"teckningskurs"

den kurs tili vilken teckning av nya aktier med utnyttjande av
teckningsoption kan ske;

"teckningsoption"

râtt att teckna nya aktier i Bolaget mot betalning enligt dessa
viliikor;

'Vardag»

varje dag som inte âr sôndag eller alimân helgdag (dvs. âven
lôrdagar);

"VPC»

VPC AB.

Teckningsaptioner och registrering
Antalet teckningsoptioner uppgâr tIl sammaniagt hôgst 3.950.000.
Bolaget skall utiârda optionsbevis stâlda tili viss man eller order.
Bolaget verkstâller pâ begâran av optionisinnehavare av teckningsoption utbyte och vâxling
av optionsbevis.

3

Râtt att teckna nya aktier
Varje teckningsoption berâttigar optionsinnehavaren tili teckning av en ny aktie i Bolaget tili
an teckningskurs motsvarande 110 procent av den genomsnittliga senaste betaikursen fôr
aktien i Lundin Petroleum AB pA Stockholmsbôrsen under perioden 18 - 31 ma] 2007.
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Teckningskursen, liksom antalet aktier som varje tackningsoption ger ràtt att teckrïa, kan bui
fôramâl fôr justaring i de fali som anges i punkt 8 nadan.
lbokning kan endast eke av det hala antal aktir, vartili det sammanlagda antalet
teckningsoptioner berâttigar och som en ach samma optionsinnahavare ônskar utnyttja.
Vid sàdan teckning skall bortsas frân aventueli ôverskjutande del av teckningsoption, som
inte kan utnyttjas.
4

Anmilan om teckning
Anmâlan arn tackning av aktier rned stôd av tackningsoptioner skall ske undar perioden I
decembar 2007 - 31 maj 2OlO.
Vid anmâlan arn tackning skall ifylld anrnâlningssadel enligt faststâllt formulâr samnt
optionsbevis inges tili Bolaget. Anmâlan orn teckning âr bindande och kan inte âtarkallas.
Inges inte anmâlan arn tackning inarn ovan angivna tidsfrist upphôr teckningsoptionan och
râtten att teckna aktiar att gâlla.

5

B3etalnfing fôr ny aktie
Vid anrnâlan arn tackning skall batalning samtidigt erlâggas fbr dat antal aktier sorn
anmâlan om teckning avser. Betalning skall ska kontant tili ett av Bolaget anvisat
ban kkonto.

6

Registrering pâ avstimningskonto och i aktieboken
Sedan betalning fôr tecknade aktiar har erlagts, verkstâlls tackning genorn att de nya
aktierna upptas i Bolagets aktiabak och pA respektiva optionsinnehavares
avstârnningskonto sâsorn irterirnsaktiar. Sedan registrering har skett hos Bolagsverkat blir
registreringan av de nya aktiarna i aktieboken och pâ avstârnningskontot slutgitig. Sorn
frarngâr av punkt 8 pedan senarelâggs i vissa fali tidpunkten fôr sâdan ragistraring.

7

Utdelning pé ny ahti.
Aktie somn utgivits after teckning medfôr râtt tIl vinstutdelning fôrsta gângen pâ den
avstâmningsdag fâr utdelning sorn infaller nârmast efter det att teckning verkstâllts.

8

Omrikning av teckningskurs och antal aktier
Betrâffande den râtt som skall tilikomma optionsinnehavara fôr den hândelse aktiakapitalet
fôre teckning ôkas aller rninskas aller nya konvertibler aller tackningsoptianer utgas eller
Bolaget upplôsas eller upphâr ganom fusion eller dalning, sarnt vid extreordinâr utdelning
(sâsorn definiarat nedan), skall fôljande gâlla:
A

Fondemission

Vid fondarnission skall teckning - dâr anmâlan arn teckning gôrs pâ sâdan tid att tilldelning
av aktier inte kan verkstâllas sanast pâ femte vardagan fôra den bolagsstârnra sorn skall
prôva frâgan arn fondemnission - verkstâllas fôrst sedan stâmman beslutat arn
fondemnissianan. Aktier som tilikommer pA gmund av tackning som verkstâlls after beslutet
arn fondarnission upptas pâ optionsinnehavaras avstârnningskonta sâsom interimsaktier,
vilket innebâr att sâdana aktier inte omfattas av beslut arn fandamission. Slutlig registraring
pA avstâmningskonto sker fôrst after avstârnningsdagan fôr fondernissionan.
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Vid teckning som verkstàlls efter bestut omn fondemission tillâmpas en omràknad
teckningskurs liksom ett omrâknat antal aktier somn varje teckningsoption ger ràtt att
teckna. Omrâkningamna utfôrs av Bolaget enligt fôljande:
Omrâknad teckningskurs = (fôregâende teckningskurs) x (antalet aktier i Bolaget fôre
fondemissionen) I (antalet aktier i Bolaget efter fondemissionen>
Omrâknat entai aktier som varie tecknîngsoptîon ger rail ail teckna = (fôregàende antal
aktier som varje teckningsoption berâttigar tili teckning av) x (antalet aktier i Bolaget efler
fondemissionen) I (antalet akter i Bolaget fôre fondemissionen)
Den enligt ovan omrâknade teckningskursen och det omràknade antalet aktier som varje
teckningsoption ger râtt att teckna skall faststâllas av Bolaget snarast efter
bolagsstâmmans beslut omn fondemissionen.
B

Sammanlâggning aller uppdelinîg av aktien i Bolaget

Genomfâr Bolaget en sammanlâggning eller uppdelning (split) av aktierna, skall
bestammelserna i moment A ovan âga motsvarade tillâmpning. Sâsomn avstâmningsdag
skall anses den dag dA sammanlàggningen aller uppdelningen verkstâlls av VPC pâ
begâran av Bolaget.
C

Nyemission

Genomfôr Bolaget en nyemission av aktier mot kontant betalning med fâretrâdesrâtt fôr
aktieâgarna, skall fàljande gâlla betrâffande râtten tili deltagande i nyemissionen fâr aktie
somn tilikommit pâ grund av teckning med utnyttjande av teckningsoption.
1.

Beslutas nyemissionen av styrelsen under fôrutsâttning av bolagsstâmmans
godkânnande aller med sUSd av bolagsstâmmans, bemyndigande, skall i baslutet
om nyamissionan anges den senaste dag dA teckning skall vara varkstâlld fôr att
aktie skall medfôra râtt att deltaga i nyamissionen.

2.

Baslutas nyemissionen av bolagsstâmman, skall tackning - dâr anmâlan omn
tackning gors pa sadan tid, aut teckningan inte kan verkstâllas senast pà femte
vardagen fôre den bolagsstâmma somn skall prôva frâgan om nyemission varkstâllas fôrst sedan stâmman baslutat om denna. Aktiar som tilikommer pé
gmund av nytackning som verkstâlls aftar amissionsbeslutat upptas intarimistiskt pA
avstâmningskonto, vilkat innebâr att de inte gar râtt att delta i nyemissionan. Slutlig
ragistrering pA avstâmningskonto sker fôrst efter avstâmningsdagan fôr
nyamissionen.

Vid teckning somn verkstâlls pA sâdan tid att râtt tili deltagande i nyamissionen inte
fôreligger tillâmpas en omrâknad teckningskurs och ett omrâknat antal aktiar somn varje
teckningsoption ger râtt att tackna. Omrâkningarna skall utfôras av Bolaget anligt fôljande:
Omrâknad teckningskurs = (fôregâanda teckningskurs) x (aktians ganomsnittliga
marknadskurs under den i emissionsbeslutat faststâllda tackningstiden (i det fôljanda
benâmnd "aktiens genomnsnittskurs"» I (aktiens ganomnsnittskurs ôkad mad dat pA grundval
dârav framrâknada taoretiska vârdet pâ tecknîngsrâttan>
Omrâknat antal aktier = (fàregâande antal aktiar, som varje teckningsoption gar râtt att
tackna) x (aktiens genomsnittskurs ôkad med dat pA grundval dârav framrâknada
taoratiska vârdet pA teckningsrâtten) I (aktiens genomnsnittskurs)

22

Akiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det fôr varje handelsdag
under teckningstiden framrâknade medoltalot av don undor dagon noterade hôgsta och
Iâgsta betaikursen onligt don kurslista pâ vilkon aktion âr notorad. I avsaknad av notering
av betaikurs skall i stâlIet den senaste noterade kôpkursen ingé i beràkningen. Noteras
varkon botaikurs eller kôpkurs under viss dag, skall vid berâkningen av aktiens
genomsnittskurs bortsos frân sâdan dag.
Dot teoretiaka vârdet pA teckningsrâtten skall berâknas enligt fôljande:
Teoretiskt vârde pâ teckningsrâtten = (dat nya entai aktier som hôgst kan kom mat att utges
enligt emissionsbeslutet) x ((aktiens genomsnittskurs) - (emissionskursen fâr den nya
aktien)) I (antalet aktier fôra amissionsboslutot)
Uppstâr hârvid oUt nogativt vârdo, skalI dot toorotiska vârdot pâ tockningsrâtten bestâmmas
tili noli.
Den enligt ovan omrâknade teckningskursen och det omràknade antalet aktier som varjo
teckningsoption ger râtt att teckna skall faststâlias av Bolaget tvâ bankdagar oftor
utgângen av tockningstiden och tiliâmpas vid varje nytockning Som vorkstâIis dârefter.
Om Bolagets aktier vid tidpunkton fêr omissionsbesIutot into ir fôromél fôr
marknadsnotaring, skalI an hâremot svarande omrâkning ske, dels av teckningskurson,
dols av dot entai aktior som varjo tockningsoption gor râtt ail tockna. Omrâkningen, Som
skall utfâras av Bolaget, skall ha som utgângspunkt att vârdot pA tockningsoptionorna skall
lâmnas ofôrândrat.
Under tiden innan den omrâknade teckningskursen och det omrâknado antalot aktior somn
varje teckningsoption ger râtt att teckna har faststâllts, verkstâlls aktioteckning ondast
preliminârt. SIutIig registrering pé avstàmningskonto sker fôrst sodan don omrâknada
teckningskursen och det omrâknado antalot aktior somn varjo tockningsoption gar râtt att
teckna har faststâllts.
D

Emission av teckningsoptioner eller konvertibler enligt 14 respektive 15 kapitien
aktiebolagslagen

Genomfôr Bolagot on omission av teckningsoptioner sUler konvertibler - i bâdla fallon mod
fôretrâdesràtt fôr aktieâgamna att teckna sâdana aktiorelatorade instrument mot kontant
botalning - skall betrâffande râtten tili deltagando i omissionon Wôr aktio somn utgivits vid
tockning bestâmmelserna i moment C,fôrsta styckot punktorna 1 och 2 âga motsvarande
tillâmpning.
Vid teckning som verkstâlls pâ sâdan tid ail râtt tili deltagande i emissionen inte fôreliggor,
tillâmpas on omrâknad teckningskurs och oUt omrâknat entai aktier som varje
tockningsoption ger râtt att teckna. Omrâkningarna skall uttbiras av Bolaget enligt fôljande:
Omrâknad teckningskurs = (fôrogâondo teckningskurs) x (aktions gonomsnittliga
marknadskurs undor don i omissionsboslutot faststâllda teckningstiden (i det fôljando
bonâmnd "aktions gonomsnittskurs"» I (aktiens gonomsnittskurs ôkad med
tockningsrâilens vârde).
Omrâknat entai aktier = (fôregâende antal aktior som varjo tockningsoption berâttigar tili
teckning av) x (aktions gonomsnittskurs ôkad med teckningsrâttens vârde) I (aktiens
gonomsniilskurs).
Akiens genomsnittskurs borâknas i onlighet med vad som angivits i moment C ovan.
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Teckningsrâttens vârde skall anses motsvara genomsnittet av dot fôr varjo handelsdag
undor teckningstiden framrâknade medeltalet av don under dagen noterado hôgsta och
lâgata betaikurson onligt den kurslista pâ vilkon tockningsrâtten âr noterad. I avsaknad av
notering av botaikurs skalli 1stâllet den senaste noterade kôpkursen ingâ i borâkningen.
Noteras varken betaikurs eller kôpkurs under vias dag, skall vid berâkningen av
tockningsrâttens vârde bortses frân sâdan dag.
Om teckningsrâtten into âr fôremâl fôr notering, skall teckningsrâttens vârde sâ Iângt
mbjIigt faststâllas med Iedning av don fârândring i marknadsvârdo avseondo Bolagots
aktior som kan bedômas ha uppkommit tili fôljd av emiîssionen av teckningsoptionerna ollor
konvertiblerna.
Don enligt ovan omràknade teckningskursen och det omrâknade antalet aktior somn varjo
teckningsoption ger râtt att teckna skall faststâllas av Bolaget tvâ bankdagar eftor
utgângen av teckningstiden och tillâmpas vid varie nyteckning somn verkstàlls dârefter.
Om Botagots aktier vid tidpunkton fWr omissionsbeslutet inte âr fôremâl fôr
marknadsnotoring, akail en hâremot svarando omrâkning sko, dols av teckningskursen,
dels av det antal aktier som varje teckningsoption gor râtt ail tockna. Omrâkningen, som
skall utiâras av Bolaget, skall ha somn utgângspunkt att virdot pi teckningsoptionerna skall
lâmnas ofôrândrat.
Vid teckning som vorkstâlls under tiden innan den omrâknade teckningskurson och dot
omrâknade antalet aktier somn varie teckningsoption ger râtt att teckna har faststâllts,
verkstâlls aktieteckning endast preliminârt. Slutlig rogistrering pi avstimningskonto sker
fôrst sedan don omrâknado tockningskursen och det omrâknade antalet aktier somn varjo
teckningsoption ger râtt ail teckna har faststâllts.
E

Vissa andra fal av
8Vrbjudanden tilt aktieâgarna

Skulle Bolaget i andra fali ân som avses i moment A-D ovan lâmna erbjudande tili
aktioigarna att, med fôretrïdesrâtt tili aktieâgarna onligt principorna i 13 kap 1 §
aktiobolagslagon, av Bolaget fôrvârva vârdepapper ellor râttighot av nâgot slag eller
bosluta att, onligt ovan nâmnda prînciper, tili aktieâgarna utdola sâdana vârdepapper eller
râttighetor utan voderlag, skall vid teckning somn pâkallas pi sâdan tid, att dârigeorno
erhâllen aktie inte medfôr râtt tili deltagando i orbjudandet, tillâmpas en omrâknad
teckningskurs och oUt omrâknat antal aktier somn varje teckningsoption ger râtt att tockna.
Omrâkningen skall utfôras av Bolagot onligt fôljande:
Omrâknad teckningskurs = (fôregàende teckningskurs> x <aktions genomsnitthiga
marknadskurs undor don i erbjudandet faststâllda anmâlningstidon (i dot fôijande benâmnd
Elaktions genomsnittskurs») I (aktiens genomsnittskurs ôkad mod vârdet av râtten tili
deltagande i erbjudandet (i det fôljande bonâmnd Minkôpsrâttens vârde")
Qmràknat entai aktier =(fôregiende antal aktior som varje teckningsoption ger râil att
teckna) x (aktiens genomsnittskurs ôkad med inkôpsrâilens vârde> I (aktiens
genomsnittskurs)
Akiens genomsnittskurs borâknas i enlighet med bestâmmelserna i moment C ovan.
Fôr dot faîl aktioâgarna orhâllit inkôpsrâtter och handel mod dossa âgt rum, akaîl vârdet av
râtten ail delta i orbjudandot anses motsvara inkôpsrâttens vârdo. Inkôpsrâttons vârde
skall hârvid anses motsvara genomsniilet av dot fôr varje handolsdag under
anmâlningstidlen framrâknade modeltalet av don under dagen noterade hôgsta och lâgsta
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betaikursen enligt den kurslista pâ viken inkôpsrâtten noteras. I avsaknad av noterad
betaikurs skall i stâllet den senaste noterade kôpkursen ingà i berâkningen. Noteras
varken betaikurs eller kôpkurs under viss dag, skall vid berâkningen av inkôpsrâttens
vârde bortses frân sâdan dag.
Fôr det fali aktieâgarna inte erhâltit inkôpsrâtter eller eljest sàdan handel med inkôpsrâtter
somn avses i fôregâende stycke inte âgt rum, akail omrâkning av teckningskurs ske med
tillâmpning sâ Iângt môjligt av de principer somn anges ovan i detta moment E, varvid
fôljande skall gâlis. Om notering aker av de vârdepapper eller râttigheter som erbjuds
aktieâgarna, skall vârdet av râtten att delta i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av
det fôr varje handelsdag under 25 handelsdagar frân och med fôrsta dagen fôr sâdan
notering framrâknade medeltalet av den under dagen noterade hôgsta och Iâgsta
betaikursen vid affârer i dessa vârdepapper eller râttigheter pA den marknadsplats vid
vilken nâmnda vârdepapper eller râttigheter âr noterade, i fôrekommande fali minskat med
det vederlag somn betalats fôr dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av noterad
betaikurs skall i stâllet den senaste noterade kôpkursen ingé i berâkningen. Noteras
varken betaikurs eller kôpkurs under viss dag, skall vid berâkningen av vârdet av râtten att
delta i erbjudandet bortses frân sâdan dag. Vid omrâkning enligt dette stycke av
teckningskursen och det entai aktier som varje teckningsoption ger râtt att teckna, skall
nâmnda period om 25 hendeisdager anses motsvera den i erbjudandet faststâllde
anmâlningstiden enllgt fôrsta stycket i dette moment E.
Om notering inte aker av de vârdepepper elier râttigheter somn erbjuds elktieâgemna, skell
vârdet av râtten att delta i erbjudendet sâ Iângt môjligt feststâllas med ledning av den
fôrândring i marknadsvârde avseende Bolegets aktier somn ken bedômes ha uppkommit tili
fôljd av erbjudandet.
Den enligt oven omrâknade teckningskursen och det entaI aktier somn varje
teckningsoption ger râtt att teckna skall faststâiles ev Boleget snerest efter det att vârdet
av râtten att delta i erbjudandet kunnat berâknas.
Om Bolagets aktier vid tidipunkten fôr erbjudendet inte âr fôremâl fôr marknadisnotering,
skail en hâremot svarande omrâkning ske, dels av teckningskursen, diels av det antal
aktier somn varje teckningsoption ger râtt att teckne. Omrâkningen, som skall utfôras av
Bolaget, akai ha somn utgângspunkt att vârdet pâ teckningsoptionerna skell lâmnas
ofôrândrat.
Vid teckning somn verkstâlls under tiden innan den omrâknade teckningskursen och det
omrâknade antaiet aktier som varje teckningsoption ger râtt att teckna har faststâllts,
verkstâIls ektieteckning endast preliminârt. Slutiig registrering pâ avstâmningskonto sker
fôrst sedan den omrâknade teckningskursen oct det omrâknade antalet aktier somn varje
teckningsoption ger râtt att teckna her faststâilts.
F

Likabehandling av optionsinnehavare och aktieâ gare

Vid nyemission av aktier mot kontant betalning med fôretrâdesrâtt fôr aktieâgarna eller
emission enligt 14 eller 15 kep aktiebolagslagen mot kontant betalning med fôretrâdesrâtt
fôr aktieâgarna, fâr Boieget besluta att ge samtliga optionsinnehavare samma
fôretrâdlesrâtt somn aktieâgarne. Dârvid skall varje optionsinnehavare, utan hinder av att
aktieteckning inte har skett eller verkstâlIts, anses vers âgare tili det entaI ektier somn
optionsinnehevaren skulle ha erhâllit, omn aktieteckning verkstâllts eniigt den teckningskurs
och det antal aktier som varje teckningsoption ger râtt att teckna somn gâlide vid tidpunkten
fôr emissionsbeslutet.

25

Om Bolaget bestutar ail lâmna oUt sédant erbjudande som beskrivs i moment E ovan, skall
vad som anges i fôregéonde stycko tillâmpas pé motsvarande sâtt, dock ail det antal aktier
som optionsinnehavaren skall anses vara égare tili i sédant feul skall faststâllas pé grundval
av den teckningskurs och dot antal aktior som varje teckningsoption ger râtt att teckna vid
tidpunkten fôr boslutet att lâmna orbjudandet.
Om Bolagot beslutar att go optionsinnohavarna fôrotrâdosrâtt: i enlighet med vad som
anges i dotta moment F,skall ingon omrâkning ske onligt moment C, D eller E ovan av
tockningskursen oller dot antal aktior somn varje teckningsoption ger rétt att tockna.
G

Extraordinâr utdelning

Om Bolagot bostutar ail lâmna kontant utdelning tili aktieâgarna mod oUt bolopp som,
tilisammans med andra utdolningar under samma râkenskapsêr, ôvorstigor 15 procont av
aktiens genomsnittskurs under on period av 25 handolsdagar nârmast fôre den dag dé
styrelsen fôr bolaget offeritliggôr sin avsikt, ail tili bolagsstâmman lâmna fàrslag om sédan
utdolnfing, skall vid tockning som pékallas pé sàdan tid att dârigonom orhéllon aktio into
medfôr râil tili erhéllando av sédan utdolning, tillémpas on omrâknad teckningskurs liksom
eli omràknat entai aktier somn varje teckningsoption ger rétt att teckna. Omrékningen skall
baseras pé don dol av den sammanlagda utdelningen som ôvorstigor 15 procent av
akiiens genomsniilskurs undor ovan nâmnd period (i det fôljande bonâmnd uexfraordinâr
utdelning").
Omrâkningon gonomfôrs av Bolaget enligt fôljande:
Omrâknad teckningskurs = <fôregéende teckningskurs> x (aktiens gonomsnitthiga
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar réknat frén och med don dag dé
aktien noteras utan râtt tili extraordinâr utdelning (i det fôljande benâmnd "aktiens
genomsnittskurs"» I <aktiens gonomsnittskurs ôkad med den extraordinâra utdelning som
utbotelas per ektie)
Qmrâknat entai aktier = (fôregéende antal aktior som varje teckningsoption ger râtt att
tockna) x (aktiens gonomsnittskurs ôkad mod den extraordinéra utdelning som utbotalas
per aktie) I (aktiens genomsnittskurs>
Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittot av dot fWr varje handelsdag
under ovan angiven period om 25 hendelsdagar framrâknado medoltalet av den under
dagen noterade hôgsta och Iâgsta betaikursen enligt, den kurslista pé vilkon aktben ér
noterad. I avsaknad av notering av betaikurs skall i stâllet den senaste noterade kôpkurson
ingé i berâkningen. Noteras varken betaikurs eller kôpkurs under viss dag, skall vid
borâkningon av aktiens genomsnittskurs bortses frén sédan dag.
Den omrâknado teckningskursen liksom det omrâknado antalet aktior som vadje
teckningsoption ger râtt ail teckna fastetâls av Bolaget Néà bankdagar efter utgéngon av
ovan angivon period om 25 handelsdagar och tillémpas vid nyteckning som vorkstâlls frân
och mod don dag dé aktien noteras utan rétt tili extraordinâr utdelning.
Om Bolagets aktier vid tidpunkten fWr utdelningsbeslutet inte âr fôremél Wôr
marknadsnotering och dot beslutas om kontant utdotning som tilisammans med andra
utdolningar under semma râkenskapsér ôverstigor 50 procent av Bolagets resultat eftor
skatt enligt faststâlld koncornrosultatrâkning Wôr râkonskapséret nârmast fôre dot ér
utdelningen beslutas, skall vid teckning som pékellas pé sédan tid ail dârigonom erhéllen
aktie inte modfôr réil tIi erhéllande av sédan utdelning, tillâmpas on omrâknad
teckningskurs och ett omrâknat antal aktior som varje teckningsoption gor râtt att tockna.
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Omrâkningen skall baseras pà den del av den sammanlagda utdaleningen som ôverstiger
50 procent av Bolagets resultat efter akail och skall utfôras av Bolaget i enlighat med ovan
angivna principer.
Under tidan innan den omrâknade teckningskursen och det omréknada antalat aktier som
varje teckningsoption gar râtt att tackna har faststâllts, varkstalls aktiateckning endast
preliminârt. Slutlig ragistrering pà avstâmningskonto skar fôrst sedan den omrâknade
teckningskursan och dat omrâknade antalat aktier somn varja tackningsoption gar râtt att
tackna har faststâllts.
H

Minskning av aktîekapitalet

Om Bolagats aktiekapital skulla minskas mad âtarbatalning tIl aktiaâgarna - oth sâdan
minskning mr obligatorisk - skall tillâmpas an omrâknad tackningskurs Iiksom att omrâknat
antal aktiar som varja teckningsoption gar râtt att teckna.
Omrâkningan ganomfôrs av Bolaget enligt fôljanda:
Omrâknad teckningskurs = (fâragéende teckningskurs) x (aktians ganomnsnittiiga
marknadskurs undar an pariod omn 25 handalsdagar râknat frén och mad den dag dé
aktian notaras utan râtt tili étarbatalning (i dat fôljanda banâmnd uaktians
ganomsnittskurs"» I (aktians ganomsnittskurs, ôkad med dat balopp Som étarbatalas par
aktia>
C>mrâknat antai aktiar = (fôregéanda antal aktiar Som varja teckningsoption ger râtt att
teckna) x (aktians ganomanittakurs, àkad mad dat balopp som étarbatalas par aktia> I
(aktians ganomnsnittskurs)
Akiens ganomsnittskurs barâknas i anlighet mad bastâmmalsarna i momant C ovan.
Vid omrâkning anligt ovan och dâr minskningan sker ganom inlôsen av aktiar, skall i stâllat
fôr det faktiska balopp som éterbatalas par aktia anvéndas att baréknat
étarbatalningsbalopp anhigt fôljanda:
Berâknat âtarbatalningsbalopp per aktie = (dat faktiska balopp som àterbetalas par inlôst
aktia minskat med aktians ganomsnittliga marknadskurs undar an pariod om 25
handalsdagar nârmast fôre dan dag dé aktian noteras utan râtt tili daltagande i
minskningan (i dat fôljanda banâmnd "aktians ganomsnittskurs"») I (dat antal aktiar i
Bolagat som Iiggar tili grund fôr inlâsan av an aktia minskat mad talat 1)
Akiens ganomsnittskurs, barâknas i anlighat mad bastâmmalsarna i moment C ovan.
Dan anligt ovan omrâknada tackningskursan och dat omrâknada antalat aktier somn varja
tackningsoption gar râtt att tackna skall faststâllas av Bolaget tvà bankdagar efiar
utgéngan av den angivna parioden om 25 handalsdagar och skall tillâmpas vid
aktiatackning som varkstâlls dâraftar.
Undar tiden innan den omrâknada tackningskursen och dat omrâknade antalat aktiar somn
varja tackningsoption gar râtt att tackna har faststâllts, varkstâlls aktietackning andast
praliminârt. Slutlig ragistrering pé avstâmningskonto sker fôrst sedan dan omrâknade
tackningskursen och dat omrâknada antalet aktiar som varja teckningsoption gar râtt att
tackna har faststâllts.
Om Bolagats aktiakapital skulle minskas ganom inlôsan av aktiar med étarbetalning tili
aktiaâgarna och sâdan minskning inte ér obligatorisk, man dés, anligt Bolagats badômning,
minskningan med hânsyn tili dass takniska utformning och akonomiska affaktar Ar att
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jàmstàlla med minskning somn àr obligatorisk, skall omrâkning av teckningskursen och det
antal aktier som varje teckningsoption ger râtt att teckna ske med tillâmpning sA Iângt
môjligt av de principer somn anges i detta moment H.
Qm Bolagets aktier vid tidpunkten fôr minskningen inte âr fôremâl fôr marknadsnotering,
skall en hâremot svarande omrâkning av teckningskursen ske. Omrâkningen, som skall
utfôras av Bolaget, skall ha som utgângspunkt att vârdet pà teckningsoptionerna skall
lâmnas ofôrândrat.
I

Omrâkning sI<aiI leda titi skâligt resultat

Qm Bolaget genomfôr âtgârd som avses i moment A-E, G eller H ovan och skulle, enltgt
Bolagets bedômning, tillâmpning av hârfâr avsedd omrâkningsformel, med hânsyn tMI
Atgârdens tekniska utformning eller av annat skâl, inte kunna ske eller leda tili att den
ekonomiska kompensation som optionsinnehavarna erhâller i fôrhâllande tili aktieâgarna
inte âr skâlig, skall Bolaget genomfôra omrâkningen av teckningskursen och det antal
aktier somn varje teckningsoption ger râtt att teckna pà sâtt Bolaget finner ândamâlsenligt i
syfte att omrâkningen leder tili ett skàligt resultat.
J

Avrundning

Vid omrâkning av teckningskursen enligt ovan skall denna avrundas tili heit tiotal ôre,
varvid fem ôre skall avrundas nedât och antalet aktier avrundas til tvà decimaler.
K

Fusion

Om bolagsstâmman akulle godkânna en fusionspian enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen,
varigenom Bolaget skall uppgâ i annat bolag, eller skulle styrelsen enligt 23 kap 28 §
aktiebolagslagen fatta bealut att Bolaget skall uppgâ i moderbolag, skall optionsinnehavare
erhâlla minst motsvarande râttigheter i det ôvertagande bolaget som i Bolaget (det
ôverlâtande bolaget), omn de inte enligt fusionspianen har râtt att fà sina teckningsoptioner
inlôsta av det àvertagande bolaget.
L

Delning

arn bolagsstâmman skulle godkânna en delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen,
varigenom Bolaget skall delas genom att en del av Bolagets tiligângar och skulder ôvertas
av ett eller fiera andra aktiebolag mot vederlag tili aktieâgarna i Bolaget, tillâmpas en
omrâknad teckningskurs Iiksom ett omrâknat antal aktier som varje teckningsoption ger râtt
att teckna, enligt principerna fôr extraordinâr utdelning i punkt G ovan. Omrâkningen skall
baseras pâ den del av Bolagets tiligângar och akulder som ôvertas av ôvertagande bolag.
Om samtliga Bolagets tiligângar och skulder ôvertas av ett eller fiera andra aktiebolag mot
vederlag tili aktieâgarna i Bolaget skalt bestâmmelsema om Iikvidation enligt punkt M
nedan âga motsvarande tillâmpning, innebârande bI.a. att râtten att begâra teckning
upphôr samtidigt med registrering enligt 24 kap 27 § aktiebolagslagen och att underrâttelse
tili options innehavare skall ske senast fyra veokor innan delningsplanen understâlls
bolagsstâmman.
M

Likvidation

Om det beslutas att Bolaget skall trâdla i Iikvidation fâr teckning, oavsett grunden fôr
Iikvidation, dârefter inte ske. Râtten att begâra teckning upphôr samtidigt med
Iikvidationsbeslutet oavsett om detta beslut har vunnit laga kraft.
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Senast fyra veckor innan bolagsstâmma tar stâllning tIt frâga om Bolaget skall trâda i
Iikvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen skall optionsinnehavarria genom meddelande
enligt punkt 10 nedan underrâttas om den planerade Iikvidationen. Underrâttelsen skall
innehâlla en erinran omn att teckning inte fûr ake efter bealut omn likvidation.
Om Bolaget lâmnar underrâttelse om avsedd Iikvidation enligt ovan, skall
optionsinnehavare - oavsett vad som i punkt 4 ovan sâgs omn tidigaste tidpunkt fôr
teckning - iga ràtt att pâkalla teckning frân den dag dA underrâttelsen lâmnats, fôrutsatt
att teckning kan verkstâllas fôre tidpunkten fôr den bolagsstâmma vid vilken frâgan om
Bolagets Iikvidation skall behandias.
Oavsett vad som ovan sagts om att teckning inte fâr ske efter bealut om Iikvidation,
Aterintrâder râtten ail begâra teckning om Iikvidationen inte genomfôrs.
N

Konkurs

Vid Bolagets konkurs fâr teckning med utnyttjande av teckningsoption inte ske. Om
konkursbeslutet hâvs av hôgre râtt, Aterintrâder râtten titi teckning.
9

Meddlelanden
Meddelanden rôrande teckningsoptionerna skall tilistâllas varje optionsinnehavare och
andra râttÎghetsinnehavare per post pâ den adress som âr kând av Bolaget.

10

Andring av optionsvillkor
Bolaget âger râtt att besluta om ândring av dessa optionsvillkor i den mâri Iagstiftning,
domstolsavgôrande eller myndighetsbeslut sà krâver eller om det i ôvrigt av praktiska skâl
âr ândamâlsenligt eller nôdvândigt och optionsinnehavarnas râttigheter inte i nâgot
avseende fôrsâmras.

Il

TiIIâmpIig Iag och forum
Dessa vilikor och alla râttaliga frâgor med anknytning tili teckningsoptionerna skall avgâras
och toikas enligt svensk râtt. Talan rôrande optionsvillkoren skall vâckas vid Stockholms
tingsrâtt eller vid sâdant annat forum vars behôrighet skriftligen accepteras av Bolaget.
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