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Årsstämman i Crown Energy AB hölls den 29 maj varvid aktieägarna fattade 
i huvudsak följande beslut: 

 
Beslut om disposition av bolagets resultat  
Stämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående 
medel, 2 500 968 kr, överförs i ny räkning.  
 
Arvoden 
Stämman beslutade att arvode skulle utgå med 150 000 kronor till 
styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till envar icke anställd 
styrelseledamot. Det beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt 
godkänd räkning. 
 
Val av styrelse 
Stämman beslutade att omvälja den nuvarande styrelsen med Alan 
Simonian, Ulrik Jansson och Andrew Harriman. Det beslutades att Alan 
Simonian skulle fortsätta vara styrelsens ordförande.  
 
Riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att öka bolagets 
aktiekapital med högst 47 762 kr genom en nyemission av högst 1 592 051 
aktier riktad till bolagets VD, tillika styrelseledamoten Ulrik Jansson genom 
bolag. Teckningskursen uppgår till 7 kr per aktie och genom nyemissionen 
reducerar bolaget sin skuldsättning med 11 144 357 kr.  
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission 
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission 
av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Genom 
utnyttjandet av bemyndigandet får bolagets aktiekapital och antalet aktier 
öka med högst 20 procent, inkluderande de aktier som var beslutade vid 
tidpunkten för årsstämman.  
 
Övrigt 
För fullständiga detaljer avseende besluten på stämman hänvisas till 
styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida, 
www.crownenergy.se. 

 

 

 
MER INFORMATION 
Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB 
+46 8 120 66 150 
+46 707 51 41 84 
 
OM CROWN ENERGY 
Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i 
Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom 
att utveckla tillgångar i tidiga faser för att sedan överlåtas till en större aktör inom 
olje- och gasindustrin. För mer information besök gärna www.crownenergy.se 


