
   
                  

 

Pressmeddelande  
Stockholm, 23 april 2012 

 

Kallelse till årsstämma i Shelton Petroleum 
 
Aktieägarna i Shelton Petroleum kallas till årsstämma 22 maj 2012 klockan 10.00 på Kilpatrick 
Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor på Hovslagargatan 5B i Stockholm. 
Valberedningen föreslår nyval till bolagets styrelse av Hans Berggren och Björn Lindström. 

Hans Berggren har en jur. kand. från Stockholms Universitet och har även studerat vid Grenobles 
universitet i Frankrike. Hans har bland annat varit verksam som chefsjurist vid NASDAQ OMX 1987-
2005, samt därefter som Senior Advisor, 2006-2009. Han har en stor erfarenhet av svenska och 
internationella kapitalmarknadsfrågor. Han har även suttit i flera bolagsstyrelser i Sverige och i 
utlandet, inklusive Ryssland. 
 
Hans Berggren är för närvarande styrelseledamot bland annat i det Cypernbaserade bolaget F G 
Volga Farming Ltd, som bedriver jordbruksrörelse i Ryssland. Hans Berggren är 62 år. 
 
Björn Lindström har cirka 15 års erfarenhet av investeringar och verksamhet i Ӧsteuropa. Björn 
Lindström är en av grundarna av Alpcot Capital Management Ltd och Alpcot Agro AB. Alpcot Capital 
Management Ltd är auktoriserad av Financial Services Authority i Storbritannien och förvaltar totalt 
cirka 300 miljoner USD. Han äger 40 296 A-aktier och 945 553 B-aktier i Shelton Petroleum.  
 
Björn Lindström var en av grundarna av East Capital Asset Management AB och Gustavia Capital 
Management AB, och arbetade sedermera som verkställande direktör i bägge bolagen. Han var också 
fondförvaltare för East Capital Rysslandsfonden och Gustavia Balkanfond. Björn Lindström har en 
civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Björn Lindström är idag styrelseledamot i 
Alpcot Agro AB, Alpcot Capital Management Ltd och bolag i samma koncern som Alpcot Capital 
Management Ltd. Björn Lindström är 40 år.  
 
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Geijerman, Katre Saard, Richard N. 
Edgar, Zenon Potoczny och Freddie Linder. Per Höjgård har avböjt omval. Till styrelsens ordförande 
föreslås Björn Lindström. 
 
Kallelsen finns bifogad till detta meddelande. Bolagets årsredovisning kommer att offentliggöras 
senast 30 april via pressmeddelande. Styrelsens och valberednings fullständiga förslag samt övriga 
handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida 
(www.sheltonpetroleum.com) senast per samma datum.   
 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46 709 565 141 
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com 
www.sheltonpetroleum.com 
 
Fakta om Shelton Petroleum 
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland 
samt utvalda resursrika områden i Ukraina. Bolaget äger tre licenser i Volga-Ural-regionen och har påbörjat 
produktion av olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton 
Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska 
olje- och gasbolag. Shelton Petroleum strävar efter att skapa ett vertikalt integrerat bolag i olje- och gasindustrin 
och i detta syfte äger bolaget en aktiepost i Baltic Oil Terminals PLC. Shelton Petroleums aktie handlas på NGM-
börsen under namnet SHEL B. 


