EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PETROTARG AB (PUBL)
Aktieägarna i Petrotarg AB (publ), org. nr 556545-4195, kallas till extra bolagsstämma
fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00 i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10
i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den lördagen den 13 maj 2017, dels anmält sitt
deltagande till bolaget senast måndagen den 15 maj 2017.
Anmälan kan göras skriftligen till Petrotarg AB (publ), att: Bolagsstämma, c/o Eqtarg Capital
AB, Box 225, 781 23 Borlänge eller per e-post till info@petrotarg.se. Vid anmälan bör
aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under
kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste,
då avstämningsdagen är en lördag, vara verkställd hos Euroclear Sweden AB lördagen den 13
maj 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i
god tid före detta datum.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av
aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än
fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före
stämman.

Förslag till dagordning
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman

3.

Upprättande och godkännande av röstlängd

4.

Val av en eller två justeringsmän

5.

Godkännande av dagordning

6.

Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
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7.

Beslut om försäljning av aktier i Ginger Oil Company

8.

Mandat till styrelsen att verka för försäljning av aktier i Petrotarg Energy AB

9.

Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 7: Styrelsen i Petrotarg AB (publ) ("Bolaget"), har undertecknat ett avtal om att avyttra
100 % av aktierna i det helägda amerikanska dotterbolaget Ginger Oil Company ("GOC"), till
Dome Energy AB (publ) för en köpeskilling om 20 miljoner stamaktier i Dome Energy AB.
Transaktionen är beroende av att godkännande av GOC:s bank.
Förutom köpeskillingen för aktierna som redovisas ovan, finns en möjlig kontant
tilläggsköpeskilling om 20 MSEK för aktierna i GOC. Tilläggsköpeskillingen beräknas utifrån
framtida utfall i prospekteringen i Edwards County och ska regleras senast år 2020.
I enlighet med vad som kommunicerats bolagets pressrelease den 28 april 2017 så är
transaktionen villkorad av bolagsstämmans godkännande. Styrelsens förslag är att stämman
ska godkänna transaktionen.
Punkt 8: Styrelsen avser att avyttra bolagets innehav i Petrotarg Energy AB. Styrelsen ber
därför stämman att ge styrelsen ett mandat att på bästa tillgängliga villkor direkt eller indirekt
avyttra bolagets aktier i Petrotarg Energy AB.

Stämmohandlingar
Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen.
____________________
Stockholm i maj 2017
Styrelsen för Petrotarg AB (publ)

