Bilaga 3

Extra bolagsstämma 30 maj 2016 i Lundin Petroleum AB (publ)
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 godkännande av förvärv av Statoils ägarintressen i Edvard Griegfältet och därtill hörande
ägarintressen.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot betalning med
apportegendom.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
11. Stämmans avslutande.
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Lundin P
Petroleum AB
B (publ) (”Lu
undin Petro
oleum”), Lun
ndin Norwayy AS (”Lundiin AS”), Stattoil ASA
(”Statoill”) och Statoil Petroleum AS (”Statoiil Petroleum
m”) har den 2 maj 2016 in
ngått avtal om
m förvärv
av vissa llicensandelarr i Edvard Grriegfältet och
h därtill höran
nde intressen
n (”Tillgång
garna”
respektivve ”Förvärvet”).
Säljare avv Tillgångarn
na är det av S
Statoil helägd
da dotterbolaaget Statoil Peetroleum och
h köpare av
Tillgångaarna är det avv Lundin Pettroleum heläg
gda dotterbolaget Lundin
n AS. Statoil P
Petroleum ko
ommer att
erhålla hela
h
köpeskilllingen om 4770 miljoner U
USD i form avv ett skuldebrrev utfärdat av
a Lundin AS
S
(”Skulde
ebrevet”). S
Skuldebrevet kommer sed
dermera att ö
överlåtas till S
Statoil och an
nvändas som
m betalning
för nyem
mitterade aktiier i Lundin Petroleum.
P
Förvärveet är villkoratt av att Statoiils ägarandel i Lundin Pettroleum uppg
går till över 2
20 %. Som ettt led i
transaktiionen föreslåår styrelsen därför
d
att bolaagsstämman beslutar om ett bemyndiigande om rik
ktad
kontanteemission resp
pektive överlååtelse av egna aktier till S
Statoil.
För Lund
din Petroleum
m säkrar Förvvärvet tillgån
ng till ytterlig
gare reserver av hög kvalittet och till prroduktion
och kassa
aflöde från kärnområdet Utsirahöjden
n. Edvard Griegfältet upp
ptäcktes av Lu
undin AS 200
07, och
Lundin P
Petroleum beeräknar att fäältets starka p
produktionssstart, både avvseende anläg
ggningar och
h geologin,
kommer att fortsätta under de kom
mmande åren
n. Efter Förvvärvet blir Lu
undin Petroleeums grund att
a växa och
utveckla sin resursbas starkare än
n någonsin, vvilket möjligg
gör för Lundin
n Petroleum att fortsätta skapa
största m
möjliga värde för samtligaa intressenterr. Efter transa
aktionen kom
mmer Statoil att ytterligarre utöka
sin indireekta exponerring mot tillgångar i värld
dsklass som J
Johan Sverdrrup, Edvard G
Grieg samt en
n
prospektteringsportfö
ölj som är ledande i branscchen. Den fö
öreslagna tran
nsaktionen, vvarigenom Sttatoil säljer
Edvard G
Grieg mot erssättning i form
m av aktier, ökar
ö
Statoils investering i Lundin Petrroleum avsevvärt. För
att balan
nsera transakttionen är dett en viktig trö
öskel för Stattoil att uppnåå ett aktieinn
nehav om öveer 20 %.
Statoil ko
ommer, till fö
öljd av transaaktionen, att redovisa sin
n andel i Lund
din Petroleum
m i enlighet m
med
kapitalan
ndelsmetoden
n, vilket möjlliggör för Sta
atoil att redovvisa sin andeel i Lundin Peetroleums resserver och
produktion i sin finan
nsiella rapportering.
(A)

Förs
slag till besllut om godk
kännande av
a förvärv av
a Statoils ägarintress
se i
Edva
ard Griegfä
ältet och dä
ärtill hörande intresse
en

Styrelsen
n föreslår att den extra bo
olagsstämman
n den 30 majj 2016 besluttar att godkän
nna Förvärveet.
Styrelsen
n har, i enligh
het med Aktieemarknadsnämndens utttalande 2012:05, upprättaat en redogörrelse över
Förvärveet och har äveen erhållit ettt värderingsu
utlåtande avsseende Förväärvets skäligh
het från ett fin
nansiellt
perspektiv.

(B)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
aktier mot betalning med apportegendom

I syfte att genomföra Förvärvet föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av upp till
27 580 806 aktier till Statoil med bestämmelse om betalning med apportegendom bestående av
Skuldebrevet.
Om bemyndigandet utnyttjas till fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 8,6 % av antalet aktier i
bolaget (beräknat efter att bemyndigandet, och bemyndigandet som följer av punkt C nedan, har utnyttjats
fullt ut).
(C)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad
nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av upp till 1 735 309 aktier. Rätt att teckna aktier
ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Statoil. Om bemyndigandet utnyttjas till
fullo kommer utspädningen uppgå till cirka 8,6 % av antalet aktier i bolaget (beräknat efter att
bemyndigandet, och bemyndigandet som följer av punkt B ovan, har utnyttjats fullt ut).
För varje tecknad aktie ska erläggas 145,66 kronor. Teckningskursen är baserad på den volymviktade
genomsnittskursen för Lundin Petroleums aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som
närmast föregått den 3 maj 2016, dagen för Förvärvets offentliggörande.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra Förvärvet.
(D)

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att att besluta om
överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram
till nästkommande årsstämma besluta om överlåtelse av upp till 2 000 000 aktier i Lundin Petroleum.
Överlåtelsen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till Statoil. Som ersättning ska för
varje aktie erläggas 145,66 kronor. Priset är baserat på den volymviktade genomsnittskursen för Lundin
Petroleums aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregått den 3 maj
2016, dagen för Förvärvets offentliggörande.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra Förvärvet.

Villkorade beslut
Besluten i punkterna (A)–(D) ska vara villkorade av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens
samtliga övriga förslag i punkterna (A)–(D).
Förslagens förberedning
Förslagen har beretts och beslutats av styrelsen.

2

Majoritetskrav
Med anledning av att Statoil äger mer än tio procent av aktierna i Lundin Petroleum utgör det planerade
förvärvet av Tillgångarna en så kallad närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande
2012:5. För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt (A) krävs därför att förslaget biträds av
aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, varvid de aktier och röster
som innehas av Statoil inte ska beaktas.
Giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt (B) fordrar enkel majoritet, dvs. mer än hälften av
de vid den extra bolagsstämman avgivna rösterna, varvid de aktier och röster som innehas av Statoil inte
ska beaktas.
För beslut i enlighet med (C) och (D) krävs kvalificerad majoritet, dvs. att förslaget biträds av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman,
varvid de aktier och röster som innehas av Statoil inte ska beaktas.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre ändringar i besluten som kan
erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket.

Stockholm maj 2016
Lundin Petroleum AB (publ)
Styrelsen
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