
 
 

Pressmeddelande 
Stockholm 4 juni 2014 
 
 
Shelton Petroleum föreslår aktiebyte för att upplösa korsägandet 
med Petrogrand 
 
Shelton Petroleum har utarbetat ett förslag som innebär att Shelton Petroleums och 
Petrogrands korsägande i varandra upplöses. Detta förslag läggs nu fram till aktieägarna i 
båda bolagen att fatta beslut om på stämmor i slutet av juni. Motsättningarna och det 
ansträngda förhållandet mellan bolagen påverkar bolagen och dess aktieägare negativt. Såväl 
styrelse som ledning i Shelton Petroleum anser att det bästa för båda bolagen vore att lösa upp 
korsägandet för att ge båda bolagen förutsättningar att på egen hand utveckla sina respektive 
licensportföljer.  
 
- Under det senaste halvåret har vi försökt hitta olika lösningar som kan skapa värde för aktieägarna i 
båda bolagen, men utan att lyckas. Därför föreslår vi nu att bolagen går skilda vägar, vilket skulle sätta 
punkt för den ohållbara situation bolagen befinner sig i. Petrogrands stora aktieägare som 
Länsförsäkringar, vars fonder förvaltas av Alfred Berg, och Stena måste nu ta ansvar och aktivt ta 
ställning till vad de vill med sitt aktieägande i Petrogrand, säger Robert Karlsson, vd för Shelton 
Petroleum. 
 
I dagsläget äger Shelton Petroleum cirka 29% av aktierna i Petrogrand och Petrogrand innehar cirka 
28% av aktierna och cirka 20% av rösterna i Shelton Petroleum. Förslaget till aktieägarna innebär i 
korthet en transaktion där Shelton Petroleum och Petrogrand byter aktieinnehav med varandra. 
Därigenom upphör korsägandet. Erbjudandet är baserat på samma utbytesrelation som gällde för 
Shelton Petroleums tidigare aktiebud på Petrogrand, det vill säga 0,44 Shelton Petroleum-aktier för 
varje aktie i Petrogrand. Utifrån denna utbytesrelation värderas bolagens aktieinnehav i varandra i 
stort sett lika. Aktiemarknadsnämnden välkomnar förslaget och har bekräftat att det är förenligt med 
god sed på aktiemarknaden. 
 
- Vad gäller utbytesrelationen har Petrogrands styrelse, baserat på ett oberoende värderingsutlåtande 
(fairness opinion) från ABG Sundal Collier, senast den 4 april 2014 uttalat att Shelton Petroleums bud 
på Petrogrand inte framstod som fördelaktigt för Petrogrands aktieägare. Eftersom den föreslagna 
transaktionen erbjuder Petrogrand att till exakt samma utbytesrelation lösa upp korsägandet, så kan 
Petrogrands styrelse i logikens namn knappast komma till någon annan slutsats än att Shelton 
Petroleums förslag är fördelaktigt för Petrogrands aktieägare, säger Robert Karlsson, vd för Shelton 
Petroleum. 
 
Mot bakgrund av ovanstående lämnar styrelsen ett förslag till beslut till Shelton Petroleums 
årsstämma. Beslutsförslaget och styrelsens redogörelse över beslutet hålls tillgängligt hos bolaget och 
finns även på dess hemsida www.sheltonpetroleum.com. Samtidigt lämnar Shelton Petroleum 
motsvarande förslag till bolagsstämma i Petrogrand och detta kommer att hållas tillgängligt på 
www.petrogrand.se.  
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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. I Ryssland äger bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien 
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 Petroleums aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm under 
namnet SHEL B. 
 
Informationen är sådan som Shelton Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 4 juni 2014 kl. 8:30.  
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