Kommuniké från U.S. Energy Group AB:s extrastämma den 17 februari 2015
U.S. Energy AB (publ) höll extra bolagsstämma den 17 februari 2015 i Stockholm. Vid stämman
fattades bland annat följande beslut:
 ändring av bolagsordningen
 minskning av aktiekapitalet
 beslut om principer för utseende av valberedning
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, vilka alla överensstämmer med de
huvudsakliga förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits
tillgängliga för aktieägarna före extra bolagsstämman.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen 2 § samt 4 §, innebärande (i) ändring av säte och
införande av möjlighet att hålla bolagsstämma i Borlänge och Stockholm, samt (ii) minskning av
minimi- och maximigränserna för aktiekapitalet.
Minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att bolagets aktiekapital ska minskas med totalt 37 696 769 kronor,
motsvarande ca 40 öre per aktie, till det nya totala aktiekapitalsvärdet 9 424 190 kronor.
Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
Beslut om principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning innebär bland annat att den
största ägaren ska ha rätt att utse två ledamöter till valberedningen och att den näst största ägaren
ska ha rätt att utse en ledamot till valberedningen. De tre ägarrepresentanterna ska tillsammans
med styrelsens ordförande utgöra bolagets valberedning inför årsstämman 2015.
Protokoll från extra bolagsstämman kommer att läggas upp på U.S. Energy Groups hemsida
inom kort.
Styrelsen
Informationen är sådan som U.S. Energy AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-0218, klockan 08,00.
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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 gasoch oljebolag som investerar som andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar.
Bolaget har i dag tillgångar i USA och Ungern. Investeringar skall ske i politiskt stabila områden
där infrastruktur är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets säte är i
Stockholm.
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