Rekommendation från styrelsen gällande aktieägarförslag från Egbert Wesselink
4 april 2017
Styrelseordföranden i Lundin Petroleum AB (”Lundin Petroleum” eller ”bolaget”) har mottagit ett
förslag från aktieägaren Egbert Wesselink (”aktieägarförslaget”) avseende ärenden att tas upp på
årsstämman för Lundin Petroleum AB den 4 maj 2017.
Egbert Wesselink har tidigare lämnat liknande förslag till årsstämman 2012 och 2013. Båda förslagen
avslogs av aktieägarna i Lundin Petroleum.
Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på Lundin Petroleums hemsida.

STYRELSEN REKOMMENDERAR ENHÄLLIGT ATT AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM RÖSTAR EMOT
AKTIEÄGARFÖRSLAGET PÅ ÅRSSTÄMMAN I LUNDIN PETROLEUM DEN 4 MAJ 2017.

Styrelsens rekommendation baseras på följande:

A.

LUNDIN PETROLEUM HAR ETT STARKT ENGAGEMANG AVSEENDE SAMHÄLLSANSVAR

Lundin Petroleum har offentligt kommunicerat bolagets åtaganden gällande internationella standarder
för samhällsansvar och internationellt erkända mänskliga rättigheter, 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 företag och mänskliga rättigheter (”UNGP”) och antog 2012 en policy samt
riktlinjer för mänskliga rättigheter i enlighet med detta ramverk. Lundin Petroleum har till fullo åtagit sig
att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter, att inte kränka individers mänskliga
rättigheter samt att inte medverka i eller indirekt bidra 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.
Bolaget klassas återkommande högt av externa intresseorganisationer för samhällsansvarsfrågor och
bolagets arbete med att följa bästa samhällsansvarspraxis har erkänts av såväl dess intressenter som dess
samarbetspartners.
Styrelsen bestrider till fullo alla uttalanden om att Lundin Petroleum inte har utvärderat påverkan på
mänskliga rättigher där bolaget bedriver verksamhet eller att bolaget inte aktivt har visat sitt stöd för
mänskliga rättigheter.

B.

BOLAGET BESTRIDER ANKLAGELSER OM MISSGÄRNINGAR I SUDAN

Aktieägarförslaget innehåller felaktiga, ogrundade och skadliga uttalanden avseende Lundin Petroleums
och dess föregångares tidigare verksamhet i Sudan. Uttalanden om att bolaget aldrig har lagt fram några
bevis för sin ståndpunkt är felaktiga och missvisande. Lundin Petroleum har presenterat omfattande
material avseende den tidigare verksamheten i Sudan, vilket inkluderar hemsidan:
www.lundinhistoryinsudan.com.
Bolaget är övertygat om att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av bolaget eller av
någon företrädare för Lundin Petroleum.

Lundin Petroleum har alltid förespråkat fred i Sudan och att denna fred måste åstadkommas genom
fredliga medel. Styrelsen fortsätter att vara fast förvissad om att Lundin Petroleums närvaro i Block 5A
bidrog till att förbättra levnadsförhållandena i regionen genom de investeringar i infrastruktur och
insatser för samhällsutveckling och humanitär hjälp som gjordes. Lundin Petroleum fortsätter att
samarbeta med förundersökningen som inleddes av den svenska åklagarmyndigheten 2010 och är
övertygade om att den kommer att fastställa att inga felaktigheter har begåtts av några företrädare för
Lundin Petroleum.

STYRELSEN I LUNDIN PETROLEUM HAR DÄRMED DRAGIT SLUTSATSEN ATT EGBERT WESSELINKS
AKTIEÄGARFÖRSLAG INTE LIGGER I BOLAGETS ELLER AKTIEÄGARNAS BÄSTA INTRESSE. STYRELSEN
REKOMMENDERAR ATT AKTIEÄGARNA I LUNDIN PETROLEUM RÖSTAR EMOT DETTA
AKTIEÄGARFÖRSLAG PÅ ÅRSSTÄMMAN FÖR LUNDIN PETROLEUM DEN 4 MAJ 2017.

