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Beslut om att skydda bolagets och dess aktieägares rykte 
 
En aktieägare som företräder omkring 0,000003 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att 
styrelsen ska låta genomföra en oberoende och omfattande undersökning, som relevanta 
intressenter har förtroende för, av samtliga anklagelser och tvivel som förts fram offentligt rörande 
moraliskt beteende, efterlevnad av sudanesisk lag och respekt för internationell lag och 
rättsprinciper inom International Petroleum Corporation (Sudan) Ltd, Lundin Oil AB, Lundin 
Petroleum AB och eventuella närstående juridiska personer i Sudan och Etiopien, samt lägga fram 
en fullständig rapport för årsstämman 2013. 
 
 
Beslut om tillstånd att främja rättvisans gång 
 
En aktieägare som företräder omkring 0,000003 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att 
styrelsens ska få tillstånd att säkerställa ett heltäckande samarbete med och ett aktivt stöd för 
allmänna åklagaren Magnus Elvings utredning av kopplingarna mellan internationella brott som 
begåtts i Sudan och Sverige, även om dessa ligger utanför bolagets juridiska skyldigheter, och att 
ett exemplar av de fullständiga och intakta arkiven hos International Petroleum Corporation 
(Sudan) Ltd, Lundin Oil AB och Lundin Petroleum AB och eventuella närstående juridiska personer, 
rörande deras tidigare verksamhet i block 5A i Sudan, snarast ska göras tillgängliga för honom.  
 
 
Beslut om att genomföra FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter 1 ”Protect, Respect 
and Remedy” 
 
En aktieägare som företräder omkring 0,000003 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att 
styrelsen ska få tillstånd att se till att FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter ”Protect, 
Respect and Remedy” följs, genom att inrätta en klagomekanism som uppfyller kraven i FN:s 
ramverk, och som kan hantera eventuella klagomål mot bolaget i Sudan och Etiopien.  
 
 
Beslut om att genomföra FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter 2 ”Protect, Respect 
and Remedy” 
 
En aktieägare som företräder omkring 0,000003 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att 
styrelsen, för att effektivisera klagomekanismen, ska få tillstånd att låta utföra en oberoende och 
omfattande undersökning av skador och förluster som drabbat personer vars mänskliga rättigheter 
kan ha påverkats av bolaget, dess tidigare rättsinnehavare och närstående företag, i Sudan och 
Etiopien, samt upprätta en fullständig förteckning över bolagets möjligheter att uppfylla sin 
skyldighet att vidta åtgärder. 
 
 



Förslag om förebyggande av intressekonflikt 
 
En aktieägare som företräder omkring 0,000003 procent av samtliga röster i bolaget föreslår att 
styrelsen utser en ansvarighetskommitté, som rapporterar direkt till årsstämman och består av 
ledamöter som inte tidigare varit inblandade i bolaget, och som för styrelsens räkning ska 
genomföra undersökningen av hur bolagets och dess aktieägares rykte skyddas, övervaka 
heltäckande samarbete med och aktivt stöd för allmänna åklagarens utredning, inrätta ett ramverk 
som överensstämmer med klagomålsmekanismen, och se till att allmänna åklagaren snarast får 
tillgång till fullständiga och intakta arkiv från International Petroleum Corporation (Sudan) Ltd, 
Lundin Oil AB, Lundin Petroleum AB och närstående företag rörande deras tidigare verksamhet i 
Block 5A i Sudan. 
 
Ansvarighetskommittén ska utarbeta en rapport om sin verksamhet, som styrelsen lägger fram för 
årsstämman 2013 och som minst, men inte enbart, ska innehålla följande: 
 En fullständig redogörelse av alla ansträngningar för att samarbeta med och stödja 

allmänna åklagarens brottsutredning. 
 En undersökning av att befintliga arkiv tillhörande International Petroleum Corporation 

(Sudan) Ltd, Lundin Oil AB och Lundin Petroleum AB och närstående företag är fullständiga 
och intakta i den mån de är tillgängliga och gäller verksamhet i Block 5A i Sudan. 

 En fullständig redogörelse av alla satsningar som gjorts för att göra arkiven fullständiga, om 
de visar sig vara ofullständiga eller manipulerade. 

 En redogörelse över förfarandena för att överföra ett exemplar av arkiven till allmänna 
åklagaren. 

 En beskrivning av processen med att låta undersöka bolagets verksamhet i Sudan och 
Etiopien.  

 En beskrivning av processen med att låta utföra en inventering skador och förluster 
kopplade till mänskliga rättigheter i Block 5A och bolagets möjligheter till uppföljning. 

 Rapporten om undersökningen av verksamheten i Sudan och Etiopien.  
 En inventering av skador och förluster kopplade till mänskliga rättigheter i Block 5A och 

bolagets möjligheter till uppföljning. 


