KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA: U.S. Energy Group AB beslutar om fortsatt
bolagsstämma vid årsstämman den 25 juni 2015
U.S. Energy Group AB höll idag årsstämma i Borlänge. Därvid konstaterades
följande. Bolagets revisor, Tomas Almqvist vid Ernst & Young, har meddelat bolaget
att han inte haft för avsikt att lämna en revisionsberättelse utan anmärkningar.
I det utkast till revisionsberättelse som bolaget tagit del av, har det framgått att
revisorn avsåg att inte uttala sig ifråga om årsredovisningen, huruvida
förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar samt huruvida
revisor tillstyrker eller avstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Som skäl för detta preliminära ställningstagande, har till bolaget angetts att Ernst &
Young anser att det är svårt att bedöma revisionsbevisen som ligger till grund för
värderingarna av såväl dotterbolagen som moderbolagets olje- och gastillgångar.
Trots detta har Ernst & Young inte lämnat några anmärkningar i de respektive
dotterbolagens årsredovisningar.
Bolaget har under en relativt lång tid haft en dialog med Ernst & Young i syfte att
möjliggöra att en revisionsberättelse, utan avvikelser av ovan angiven typ, skulle
kunna presenteras på årsstämman. Denna dialog har nu avslutats. Som ett resultat
av har bolaget och revisorn kommit överens om att någon revisionsberättelse inte
ska avges av Ernst & Young.
Bolaget beklagar det inträffade och har i samråd med bolagets huvudaktieägare,
Atlas Group AB, tagit fram en åtgärdsplan som syftar till att bolaget så snart som
möjligt ska kunna presentera en reviderad årsredovisning för bolaget. I samband
med att åtgärdsplanen togs fram, beaktades bland annat att bolagets valberedning
sedan tidigare (den 4 juni 2015) har föreslagit att årsstämman ska tillsätta Martin
Johansson (PWC) som revisor. Martin Johansson har erfarenhet av att revidera
bolag inom oljebranschen och är väl förtrogen med gällande värderings- och
redovisningsprinciper som är tillämpliga för bolaget.
Årsstämman beslutade i enlighet med åtgärdsplanen, vilket innebär att samtliga
materiella beslutspunkter utöver beslut om arvodering av revisor och revisorsval,
ajourneras till en fortsatt årsstämma, som kommer att kallas till separat.
Ifråga om beslut om arvodering av revisor, beslutade stämman att revisor ska
arvoderas enligt löpande räkning.
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Ifråga om val av revisor beslutade stämman att utse Martin Johansson vid PWC som
revisor.
Vad avser den fortsatta årsstämman, som enligt lag ska hållas tidigast fyra veckor
och senast åtta veckor efter dagens årsstämma, har styrelsen noterat att en
reviderad årsredovisning bör finnas klar inom loppet av fem veckor, samt att en
reviderad årsredovisning ska tillhandahållas för aktieägarna minst tre veckor före den
fortsatta årsstämman. De angivna hållpunkterna talar för att den fortsatta
årsstämman kommer att hållas i vecka 34 (dock senast den 20 augusti).
Kallelse till den fortsatta årsstämman kommer att utfärdas i enlighet med
aktiebolagslagen, innebärande att kallelse ska utfärdas senast tre veckor före
stämman. Kallelsen kommer att ske på bolagets hemsida och i Post- och Inrikes
Tidningar. Att kallelse skett kommer också att annonseras i Dagens Industri.
”Det är beklagligt att detta nu har inträffat med ett så kort varsel inför årsstämman.
Det är viktigt för oss att kunna ge aktieägarna ett bra underlag för ett beslut och min
förhoppning är att aktieägarna har visst ytterligare tålamod i denna fråga. Jag känner
ett stort förtroende för Martin Johansson som är väl insatt i hur värderingar av oljeoch gastillgångar går till.” säger U.S. Energys VD Anders Lagerberg i en kommentar.
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Om U.S. Energy Group AB
U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar
som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar. Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas,
USA. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter
finns. Bolagets säte är i Borlänge.
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