REKOMMENDATIONER FRÅN STYRELSEN FÖR LUNDIN PETROLEUM AB
BETRÄFFANDE AKTIEÄGARFÖRSLAG
FRÅN (A) EGBERT WESSELINK OCH (B) FOLKSAM
11 APRIL 2012
Ordföranden för Lundin Petroleum AB:s styrelse har mottagit aktieägarförslag (”aktieägarförslagen”)
från (A) Egbert Wesselink och (B) Folksam, beträffande ärenden som ska tas upp vid Lundin Petroleum
AB:s årsstämma den 10 maj 2012.
Aktieägarförslagen föreslår beslut för att bland annat godkänna att styrelsen ger i uppdrag att utföra en
utredning av bolagets tidigare verksamhet i Sudan och Etiopien, på bolagets bekostnad. De fullständiga
aktieägarförslagen återfinns på Lundin Petroleums hemsida.
STYRELSEN REKOMMENDERAR ENHÄLLIGT ATT LUNDIN PETROLEUMS AKTIEÄGARE RÖSTAR EMOT
SAMTLIGA DESSA AKTIEÄGARFÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN FÖR LUNDIN PETROLEUM AB DEN 10 MAJ
2012.

Styrelsens rekommendation baseras på följande:
A.
INTERNATIONELLA ÅKLAGARKAMMARENS UNDERSÖKNING: 2010 inleddes en förundersökning
av den svenska internationella åklagarkammaren för att utreda eventuella brott mot internationell
humanitär rätt i Sudan. Det vore fullständigt olämpligt att en privat utredning påbörjas samtidigt. Den
internationella åklagarkammaren har arbetat under de senaste 2 åren och har offentligt förklarat att
detta kommer att bli en mycket långdragen och komplicerad process. Även om Lundin Petroleum aldrig
har nämnts i denna undersökning, har bolaget offentligt förklarat sig villigt att samarbeta fullt ut.
Bolaget har aldrig blivit kontaktat av den internationella åklagarkammaren. Denna process bör få ha sin
gång eftersom det endast är genom en grundlig och opartisk juridisk process enligt svensk och
internationell rätt som dessa frågor kan avgöras.

B.
LUNDIN PETROLEUM ÄR ÖPPET OCH TRANSPARENT: Lundin Petroleum är ett framgångsrikt och
ansvarsfullt bolag, och bolaget är öppet och transparent avseende sin verksamhet. Bolaget har besvarat
tidigare påståenden avseende Sudan och Etiopien då de framlagts. Lundin Petroleum ska inte tvingas
bevisa sin oskuld nu rörande påståenden och anklagelser som kontinuerligt har bestridits i över tio år.
Lundin Petroleum har varit mycket tydligt gentemot aktieägarna att bolaget, dess styrelseledamöter och
anställda inte har deltagit i några oegentligheter. Det finns ingen anledning att dessa aktieägarförslag
förs fram under 2012, ingen ny information har kommit fram och det finns ingen anledning att inleda en
utredning nu.

C.
UTREDNINGEN TJÄNAR INGET SYFTE: Även om konceptet “en oberoende utredning” i princip
kan låta tilltalande, är verkligheten den att en sådan utredning aldrig kan leda till några slutgiltiga svar,
med tanke på frågornas komplexitet och antalet ogrundade och obefogade anklagelser. Dessutom, om
bolaget ger i uppdrag att utföra en utredning och denna betalas av bolaget, kommer resultatet aldrig att
godtas som ”oberoende” av dess kritiker.

D.
DEN BEGÄRDA UTREDNINGEN ÄR FÖR VIDSTRÄCKT OCH OBESTÄMD: De givna ramarna för den
begärda utredningen är alltför vidsträckta och obestämda, ingen part kan genomföra en granskning eller
utredning inom så breda ramar. Det skulle vara omöjligt att granska eller utreda samtliga ogrundade och
obefogade anklagelser som har framförts. Dessutom sträcker sig en del av dessa frågor utanför Lundin
Petroleum och dess förmågor. Exempelvis avser de begärda utredningarna perioder så långt tillbaka som
1997. Lundin Petroleum existerade inte innan 2001. Beträffande Etiopien bedrev Lundin Petroleum
mycket begränsad fältverksamhet innan det sålde sina intressen 2009. Det ankommer inte på Lundin
Petroleum att ge i uppdrag att utföra en utredning av dessa frågor, och särskilt inte på bekostnad av
bolaget och dess aktieägare.

AV SAMTLIGA OVANSTÅENDE SKÄL HAR STYRELSEN FÖR LUNDIN PETROLEUM AB DRAGIT
SLUTSATSEN ATT AKTIEÄGARFÖRSLAGEN FRÅN (A) EGBERT WESSELINK OCH (B) FOLKSAM INTE ÄR I
BOLAGETS ELLER AKTIEÄGARNAS BÄSTA INTRESSE. STYRELSEN REKOMMENDERAR ATT LUNDIN
PETROLEUMS AKTIEÄGARE RÖSTAR EMOT SAMTLIGA DESSA AKTIEÄGARFÖRSLAG VID ÅRSSTÄMMAN
FÖR LUNDIN PETROLEUM AB DEN 10 MAJ 2012.

