18 oktober 2010

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LUNDIN PETROLEUM AB
Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 november 2010, kl. 10.00 på Näringslivets
Hus, Storgatan 19 i Stockholm.
Deltagande i stämman
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 oktober 2010,
dels anmäla sitt deltagande till Lundin Petroleum senast tisdagen den 2 november 2010, via bolagets webbplats, www.lundin-petroleum.com, per post under
adress Lundin Petroleum AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, per fax 08-588 04 201, per telefon 08-518 01 554, eller via e-mail
info@computershare.se
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 29 oktober 2010.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om styrelsens förslag till utdelning av aktier i Etrion Corporation till aktieägarna i Lundin Petroleum.
8. Stämmans avslutande.
Utdelning av aktier i Etrion Corporation till aktieägarna i Lundin Petroleum (punkt 7)
Den 5 oktober 2010 offentliggjorde Lundin Petroleum sin avsikt att dela ut aktier i Etrion Corporation (”Etrion”) till Lundin Petroleums aktieägare i samband med
en notering av aktierna i Etrion på NASDAQ OMX Stockholm.
Lundin Petroleum äger för närvarande genom dotterbolag 71 020 500 aktier i Etrion vilket motsvarar cirka 40 % av aktiekapitalet i Etrion. Aktierna förvärvades
av Lundin Petroleum i samband med försäljningen av Lundin Petroleums venezuelanska olje- och gastillgångar till Etrion 2008, med dåvarande firma PetroFalcon
Corporation, och i en efterföljande olje- och gasrelaterad transaktion.
Under 2009 ändrade Etrion affärsfokus och i dag bygger, äger och driver Etrion solkraftsanläggningar i Italien. Etrion är i dag ett av få publika, enbart
solenergiproducerande oberoende bolag (independent power producers, ”IPP”) med 40 megawatt (MW) operationella, markbaserade fotovoltaiska solkraftverk, 8
MW solpanelsparker under uppbyggnad samt en portfölj av solenergiprojekt med över 200 MW i Italien. Etrion är noterat på Torontobörsen (ticker ”ETX”) och
håller för närvarande på att erhålla en sekundärnotering av aktierna på NASDAQ OMX Stockholm. Sekundärnoteringen kommer att koordineras med utdelningen
av aktier och förväntas vara slutförd omkring den 12 november 2010.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om vinstutdelning innebärande att samtliga Lundin Petroleums aktier i Etrion delas ut till aktieägarna i
Lundin Petroleum. Varje aktie i Lundin Petroleum ska berättiga aktieägaren till cirka 0,2283 aktier i Etrion.
För det fall att en aktieägare erhåller andelar av en aktie i Etrion, kommer sådana andelar att sammanläggas till hela aktier varefter dessa kommer att säljas
courtagefritt på NASDAQ OMX Stockholm. Likviden kommer att utbetalas av Euroclear Sweden AB genom Carnegie Investment Bank AB.
Utdelningen av aktier i Etrion förväntas kunna ske i enlighet med Lex ASEA-reglerna, vilket innebär att någon omedelbar beskattning inte uppkommer för
aktieägare i Sverige. I stället ska omkostnadsbeloppet för de aktier i Lundin Petroleum som berättigar till utdelningen fördelas mellan dessa aktier och de
erhållna aktierna i Etrion.
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag för rätt till utdelning i form av aktier i Etrion.
Styrelsens förslag är villkorat av att aktierna i Etrion har noterats vid NASDAQ OMX Stockholm vid tidpunkten för utdelningen eller kort därefter.

Övrig information
Lundin Petroleum AB:s aktiekapital uppgår till 3 179 105:80 SEK, fördelat på 317 910 580 aktier. Varje aktie medför en röst på
bolagsstämman. Lundin Petroleum innehar 6 882 638 egna aktier som inte kan företrädas vid bolagsstämman och som inte kommer att
berättiga till utdelning från Lundin Petroleum.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att mer än hälften av de på bolagsstämman avgivna rösterna röstar för förslaget.
En presentation med information om den föreslagna transaktionen i punkt 7 kommer att finnas tillgänglig på Lundin Petroleums kontor
(Hovslagargatan 5, SE 111 48 Stockholm) samt på hemsidan www.lundin-petroleum.com jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut
enligt punkten 7 på dagordningen samt handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen senast två veckor före bolagsstämman.
Någon tryckt broschyr kommer inte att distribueras men en utskrift av presentationen, liksom av övriga nyss nämnda handlingar, skickas
kostnadsfritt per post till aktieägare som så begär och kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.
Stockholm i oktober 2010
LUNDIN PETROLEUM AB (publ)
Styrelsen

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa,
Ryssland, Sydostasien och Afrika. Bolaget är noterat vid den NASDAQ OMX, Stockholm (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har 177 miljoner fat oljeekvivalenter
(MMboe) bevisade och sannolika reserver.
För ytterligare information var vänlig kontakta:
Maria Hamilton
Informationschef
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50

