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Kommuniké från extra bolagsstämma i Zhoda Investments (tidigare
Zhoda Petroleum Ukraine)
Tidigare idag hölls en extra bolagstämma i Zhoda Petroleum Ukraine AB varvid aktieägarna
beslutade att godkänna styrelsens förslag om att bredda verksamheten, stärka kapitalbasen
och ändra firma till Zhoda Investments AB (publ) för att spegla den nya
verksamhetsinriktningen. Vidare valdes Simon Escott som ny ledamot i styrelsen.

På dagens extra bolagsstämma fattades följande beslut.
•
•
•
•

•

-

Bolagets firma ska vara Zhoda Investments AB (publ)
Föremålet för bolagets verksamhet i bolagsordningen ska breddas till att även innehålla
investeringsverksamhet
Ändra bolagets gränser för aktiekapital och antal aktier i enlighet med styrelsens förslag
Beslut om nyemission med företrädesrätt som kan tillföra bolaget högst cirka 22 miljoner
kronor, varvid högst 111 967 482 aktier kan ges ut. En befintlig aktie ger rätt att teckna sex
nya aktier till en kurs om 0,20 kronor per aktie
Styrelsen ska bestå av Björn Lindström (ordförande), Simon Escott, Peter Geijerman, Zenon
Potoczny och Katre Saard

Det är glädjande att bolagsstämman beslutat bredda verksamheten och stärka kapitalbasen genom
en företrädesemission. Oljeverksamheten kommer fortsatt att utgöra en viktig plattform i bolaget,
men jag ser också fram emot att kunna presentera nya investeringar för bolagets aktieägare. En ny
spännande fas i bolagets historia har precis börjat. Vi välkomnar Simon Escott som ny
styrelseledamot. Jag är övertygad att han kommer att bidra starkt till bolagets utveckling genom sitt
entreprenörskap och breda kontaktnät, säger Robert Karlsson, vd för Zhoda Investments.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.zhodapetroleum.com.

For mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Zhoda Investments AB
+46 709 565 141, robert.karlsson@zhodapetroleum.com
Fakta om Zhoda Investments (tidigare Zhoda Petroleum Ukraine)
Zhoda Investments investerar i utvalda europeiska onoterade bolag och utvecklar dem mot ökad tillväxt och
lönsamhet genom aktivt ägande och entreprenörskap. Bolagets huvudsakliga tillgång är ett 45 procentigt
ägarintresse i oljefältet Lelyaki i Ukraina med bevisade och sannolika oljereserver av kategorin 2P på 8 miljoner
fat netto till bolaget. Zhoda Investments aktie handlas på Pareto Securities OTC. Läs mer på
zhodapetroleum.com.

