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Petroleum AB
B:s och Lund
din Petroleum
mkoncernens ekonomiskaa situation peer den 31 deceember
2016 fram
mgår av årsreedovisningen
n för räkensk
kapsåret 2016
6. Det framgåår också av årrsredovisningen vilka
principerr som tillämp
pats för värdeering av tillgå
ångar, avsätttningar och sk
kulder. Försllaget till återk
köp av
egna aktiier innebär aatt styrelsen bemyndigas
b
aatt förvärva så
s många aktier att bolageets innehav aav egna
aktier up
ppgår till högst tio procent av samtligaa aktier i bolaaget.
Återköpssbemyndigan
ndets försvarrlighet
Bolagets fria egna kap
pital per den 31 decemberr 2016 var 11 348 133 685
5 kronor, såso
om anges i bo
olagets
årsredovvisning 2016. Vid extra bo
olagsstämma den 22 marss 2017 beslutaade aktieägarna om sakuttdelning av
alla aktieer i Internatio
onal Petroleu
um Corporatiion. Vid slutfförandet av sakutdelningeen, som kommer att äga
rum innaan årsstämm
man, kommer bolagets egn
na fria kapitall att minska m
med ett belop
pp om 3 651 miljoner
kronor1.
Styrelsen
n i Lundin Peetroleum har baserat på årsredovisnin
ngen, koncern
nräkenskaperrna och vad ssom i
övrigt ko
ommit till styrelsens känn
nedom gjort en
e bedömnin
ng av bolagetss och koncern
nens ekonom
miska
ställning. Styrelsen haar därvid draagit slutsatsen att ett återk
köp av aktierr i enlighet m
med bemyndig
gandet är
försvarlig
gt med hänviisning till de krav som verrksamhetenss art, omfattn
ning och riskeer ställer på sstorleken
av bolageets och konceernens eget k
kapital samt b
bolagets och koncernverk
ksamhetens konsolidering
k
gsbehov,
likviditett och ställnin
ng i övrigt.
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Eftersom
m värdet av deen egendom soom ska delas uut är bestämt tiill 410 miljoneer USD och om
morganisationnen ännu
inte har geenomförts kom
mmer det slutlliga värdet av utdelningen i svenska kronoor att bero på vväxelkursen U
USD/SEK
per dagenn för genomförrandet av omoorganisationenn. Värdet som aanges häri är baserat
b
på USD
D/SEK växelkkurs om 1
USD / 8,99059 per den 330 mars 2017.

