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Kommuniké från årsstämman i Matra Petroleum
Årsstämman 2018 i Matra Petroleum AB (”Matra Petroleum” eller ”Bolaget”) hölls idag den 23
maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Matra Petroleum samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att överkursfond samt årets
resultat, totalt 231 408 653 kronor, balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2017.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades
att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 765 000 kronor (765 000
kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter enligt följande:
•

180 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna och med 225 000 kronor till
styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes Maxim Barskiy, Eric Forss, Ekaterina Konshina och Frank C. Lytle.
Eric Forss omvaldes som styrelseordförande.
PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har
meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer fortsätta vara huvudansvarig.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens
gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta
beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa
nytt kapital för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv. Om
styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt
ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till det kallelsen som finns
tillgängligt på Bolagets hemsida, www.matrapetroleum.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995
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Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och
produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och
gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas.
Matras reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på
NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets
Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se
www.matrapetroleum.com.

