REKOMMENDATION FRÅN STYRELSEN GÄLLANDE
AKTIEÄGARFÖRSLAGEN FRÅN
EGBERT WESSELINK
25 februari 2022
Styrelsen i Lundin Energy AB (”Lundin Energy” eller ”bolaget”) har mottagit två förslag från
aktieägaren Egbert Wesselink (”aktieägarförslagen”) till Lundin Energys årsstämma den 31 mars
2022.
Egbert Wesselink har tidigare lämnat förslag till årsstämmorna 2012, 2013, 2017, 2019, 2020 och 2021.
Samtliga dessa tidigare förslag har också avsett bolagets tidigare aktiviteter i Sudan mellan åren 19972003 och avslogs av aktieägarna i Lundin Energy vid respektive årsstämma.
De fullständiga aktieägarförslagen finns tillgängliga på Lundin Energys hemsida.

STYRELSEN REKOMMENDERAR ENHÄLLIGT ATT AKTIEÄGARNA I LUNDIN
ENERGY RÖSTAR EMOT AKTIEÄGARFÖRSLAGEN PÅ ÅRSSTÄMMAN I LUNDIN
ENERGY DEN 31 MARS 2022.
Styrelsens rekommendation baseras på följande:

A.
BOLAGET HAR EN SKYLDIGHET ATT FÖRSVARA SIG MOT ÅKLAGARENS
OGRUNDADE ANKLAGELSER I ÅTALET
Bolaget har en skyldighet gentemot sina aktieägare, och styrelsen har en lojalitetsplikt under sitt
förvaltningsansvar, att försvara bolaget och dess företrädare mot rättsliga processer som bygger på
grundlösa anklagelser. Alltsedan den bristfälliga förundersökningen inleddes av åklagaren för över elva år
sedan, har bolaget sökt både svensk och internationell rättslig och därtill relaterad rådgivning, främst för
att få förundersökningen avslutad men även, om nödvändigt, för att förbereda ett grundligt försvar inför
svenska domstolar. Detta har genomförts för att säkerställa att påverkan av dessa grundlösa anklagelser
för bolaget, inklusive ekonomiska konsekvenser, negativ goodwill och effekt på verksamheten i allmänhet,
blir minimal. Bolagets företrädare har utretts och åtalas enbart på grund av deras roller inom bolaget och
därmed är försvaret av bolaget och dess företrädare tätt sammanlänkat.
Åklagarens obegripliga beslut att i november 2021 väcka åtal i förhållande till tidigare verksamhet i Sudan
och yrkande om påförande av företagsbot och förverkande av ekonomiska fördelar innebär att avgörandet
av målet nu ligger hos svensk domstol. Till följd av detta är det både rätt och legitimt att bolaget och dess
företrädare fortsätter att kraftfullt försvara sig, och att den rättsliga processen resulterar i ett klart och
tydligt frikännande från alla anklagelser.

B.
BOLAGET BESTRIDER ANKLAGELSER OM MISSGÄRNINGAR I SUDAN
OCH IFRÅGASÄTTER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR ÅTALET I
FÖRHÅLLANDE TILL BOLAGETS TIDIGARE VERKSAMHET
Lundin Energy bestrider att det finns någon grund för anklagelser om felaktigt agerande av bolaget eller
någon av dess företrädare. Både Ian H. Lundin och Alex Schneiter nekar bestämt till anklagelserna och har
styrelsens fulla stöd vid bestridande av dessa vid en rättegång.
Bolaget och styrelsen fortsätter att vara starkt kritiska över att åklagaren har baserat sin orättvisa och
bristfälliga förundersökning och sitt grundlösa åtal på NGO-rapporter som saknar tillförlitlighet och

trovärdighet. Detta inkluderar i synnerhet ”Unpaid Debt” som författats av Egbert Wesselink. Styrelsen är
av den bestämda uppfattningen att det inte finns några bevis som knyter bolaget eller någon av dess
företrädare till de påstådda huvudbrotten, vilket kommer att påvisas under rättegången.
Styrelsen är fortsatt fast förvissad om att Lundin Energy bidrog till positiv utveckling i Sudan och gjorde
allt i sin makt för att förespråka fred med fredliga medel. Bolaget förde löpande dialog med den lokala
befolkningen för att säkerställa att verksamheten hade en positiv påverkan och bidrog till förbättrade
levnadsvillkor. På kort sikt gjorde bolaget livet bättre för människor genom insatser för samhällsutveckling
och humanitär hjälp. Lundin fortsatte att ge humanitär hjälp även när verksamheten låg nere.

C.
LUNDIN ENERGY ÄR STARKT ENGAGERAD AVSEENDE ANSVARSFULLT
FÖRETAGANDE
Lundin Energy har heltäckande och robusta policys, vilka reflekterar bästa praxis för ansvarsfullt
företagande inom branschen, och bolaget rankas återkommande mycket högt av externa
intresseorganisationer för ansvarsfullt företagande samt av samarbetspartners och intressenter. Bolaget
har offentligt kommunicerat bolagets åtaganden gällande internationella standarder för ansvarsfullt
företagande, inklusive i bolagets uppförandekod och medlemskapet i FN:s Global Compact sedan 2010.
Bolaget har sedan 2011 uttryckt sitt stöd för FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga
rättigheter och antog 2012 en policy samt riktlinjer för mänskliga rättigheter i enlighet med detta ramverk.
Lundin Energy har till fullo åtagit sig att respektera mänskliga rättigheter i enlighet med det internationella
regelverket för mänskliga rättigheter (International Bill of Human Rights) och International Labour
Organisation's Core Conventions, samt att inte kränka andras mänskliga rättigheter, att motverka negativ
påverkan av mänskliga rättigheter och att inte direkt eller indirekt medverka till kränkningar av mänskliga
rättigheter.
Styrelsen granskar löpande bolagets prestationer och efterlevnad i förhållande till dessa standarder för
ansvarsfullt företagande och mänskliga rättigheter, och stödjer till fullo bolaget och dess ledning i arbetet
med att fullgöra förpliktelserna enligt dessa internationella standarder. Samtidigt har styrelsen och
bolagsledningen under de senaste åren fortsatt att framgångsrikt skapa tillväxt för bolaget, vilket resulterat
i att bolaget har blivit ett av Europas ledande prospekterings- och produktionsbolag för olja och gas och
därigenom skapat betydande värde för aktieägarna och övriga intressenter.

D.

BEMÖTANDE AV DE SPECIFIKA AKTIEÄGARFÖRSLAGEN

Styrelsen anser att de två aktieägarförslagen inte drivs av ett genuint intresse utifrån ett vidare
aktieägarperspektiv, utan snarare av Egbert Wesselinks välkända direkta och personliga engagemang i
fallet mot bolaget och dess företrädare.
Styrelsens åsikt är som följer:
i.

Förslag om att säkerställa att den Föreslagna Sammanslagningen mellan Aker BP och företaget är
i linje med sedvanerätt och Lundin Energys skyldigheter gentemot mänskliga rättigheter
Lundin Energy har byggt upp en portfölj med landbaserade förnybara energitillgångar i Norden,
som kommer att generera 600 gigawattimmar, netto per år när de har tagits i full drift. Som en
del av den föreslagna sammanslagningen mellan Aker BP och Lundin Energy, kommer bolagets
prospekterings- och produktionsverksamhet att slås samman med Aker BP, och därefter kvarstår
en fristående verksamhet inom förnybar energi. Lundin Energy AB som juridisk person är
därmed inte en del av den föreslagna sammanslagningen. Lundin Energy och verksamheten inom
förnybar energi kommer att förbli noterad på Nasdaq Stockholm och behålla sitt huvudkontor i
Stockholm. Verksamheten inom förnybar energi kommer att vara skuldfri och kommer vid
slutförandet av den föreslagna sammanslagningen att ha en tillgänglig kassalikviditet om 130
MUSD för att täcka investeringskostnader och andra rörelsekapitalbehov. Verksamheten
förväntas generera ett positivt kassaflöde efter att de nuvarande planerade projekten genomförts,

och kommer att utgöra grunden för ett starkt, oberoende och växande bolag inom förnybar energi.
Ytterligare information om affärsplan och ledning kommer att publiceras omkring den 7 mars
2022.
Trots att bolaget inte ser någon omständighet då en företagsbot eller förverkande om ekonomiska
fördelar skulle kunna utdömas, så kommer verksamheten inom förnybar energi att ha tillräckligt
med kapital för att bygga ut sina projekt, uppnå ett positivt kassaflöde och bibehålla ett värde som
överstiger någon av eventualförpliktelserna, om dessa skulle aktualiseras.
Som anges ovan har bolaget en tydlig plikt att försvara sig mot de ogrundade och missvisande
anklagelserna och är fast förvissat om att det inte finns några bevis som knyter bolaget eller någon
av dess företrädare till huvudbrotten, vilket kommer att påvisas under rättegången.

i.

Förslag om försoning med folket i Block 5A, Sydsudan
Efter en omfattande granskning av allt förundersökningsmaterial och en bedömning av detaljerna
i åtalsbeslutet anser försvaret att det inte är möjligt att dra slutsatsen att någon företrädare för
bolaget, varken direkt eller indirekt, varit delaktig i att uppmuntra någon att begå folkrättsbrott;
än mindre att någon gärningsman som ett resultat av en sådan uppmuntran skulle ha begått
sådana brott.
Som tidigare nämnts är styrelsen fortsatt fast förvissad om att Lundin Energy bidrog till positiv
utveckling i Sudan och gjorde allt i sin makt för att förespråka fred med fredliga medel. Lundin
Energy bestrider att det finns någon grund för anklagelserna om felaktigt agerande av bolaget
eller någon av dess företrädare.

STYRELSEN I LUNDIN ENERGY HAR DÄRMED DRAGIT SLUTSATSEN ATT
AKTIEÄGARFÖRSLAGEN INTE LIGGER I BOLAGETS ELLER AKTIEÄGARNAS
BÄSTA INTRESSE. STYRELSEN REKOMMENDERAR ENHÄLLIGT AKTIEÄGARNA
I LUNDIN ENERGY ATT RÖSTA EMOT DESSA AKTIEÄGARFÖRSLAG PÅ
ÅRSSTÄMMAN FÖR LUNDIN ENERGY DEN 31 MARS 2022.

