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Detta informationsdokument till aktieägarna i International Petroleum Corporation utgör inte ett prospekt eller en erbjudandehandling i
enlighet med svenska take-overregler. Erbjudandet som beskrivs i detta informationsdokument utgör inte ett offentligt
uppköpserbjudande. Detta informationsdokument har upprättats på svenska och engelska. Denna svenska språkversion är, i alla
väsentliga avseenden, en översättning av den engelska språkversionen. I händelse av att de två versionerna inte överensstämmer ska den
engelska versionen äga företräde. Erbjudandet enligt detta informationsdokument riktar sig inte till personer vars deltagande i
erbjudandet kräver att ytterligare dokument, erbjudandehandling eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan
åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska, kanadensiska och amerikanska lagar och regler. Detta informationsdokument eller
annan dokumentation hänförlig till erbjudandet kommer inte att, och får inte, postas eller spridas på annat sätt i eller till sådana länder
inom vilka distribution eller ett erbjudande skulle kräva att ytterligare åtgärd företas eller skulle strida mot lagar och regler i ett sådant
land. En eventuell accept av erbjudandet som är ett direkt eller indirekt resultat av en överträdelse av dessa restriktioner kan komma att
lämnas utan avseende.

VIKTIG INFORMATION
Detta informationsdokument har upprättats av Lundin Petroleum B.V., organisationsnummer 27254196 (Nederländerna) (”LPBV”), som är ett
helägt dotterbolag till International Petroleum Corporation, British Columbia (Kanada), organisationsnummer BC1103721, (den koncern inom
vilken International Petroleum Corporation är moderbolag eller International Petroleum Corporation, beroende på vad som framgår av
omständigheterna, benämns hädanefter ”IPC”). Detta informationsdokument har upprättats av LPBV på engelska och är avsett endast för de
aktieägare vars stamaktier i IPC (”Aktierna”) är registrerade hos den svenska centrala värdepappersförvararen Euroclear Sweden AB
(”Euroclear”) eller hos den kanadensiska centrala värdepappersförvararen The Canadian Depository for Securities Ltd. (”CDS”). Detta
informationsdokument har, som beskrivs närmare i informationsdokumentet, upprättats för LPBV:s användande av sina egna resurser
(inklusive ett utnyttjande av en kreditfacilitet) till att lämna ett erbjudande till samtliga berättigade innehavare av Aktier om att köpa Aktier till ett
värde om upp till 100 miljoner amerikanska dollar (USD) för en ersättning om 4,77 kanadensiska dollar (CAD) per Aktie (eller för Aktier
registrerade av Euroclear till motsvarande belopp i svenska kronor (SEK) som kommer att fastställas så snart som möjligt efter slutförandet av
erbjudandet) (”Erbjudandet”).
Den engelska versionen av informationsdokumentet har översatts till svenska för att underlätta för svensktalande aktieägare.
Informationsdokumentet finns tillgängligt på svenska och engelska på IPC:s hemsida www.international-petroleum.com. I händelse av att de
två språkversionerna inte överensstämmer ska den engelska versionen äga företräde. Erbjudandet enligt detta informationsdokument riktar
sig inte till aktieägare vars deltagande i Erbjudandet (i) förutsätter ytterligare information, eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder
vidtas, utöver vad som krävs enligt svenska, kanadensiska och amerikanska lagar och regler, eller (ii) skulle strida mot gällande lagar och
regler. Det åligger varje innehavare av Aktier att iakttaga restriktioner som följer av utländsk rätt. Detta informationsdokument eller annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att, och får inte, postas eller spridas på annat sätt i eller till sådana länder inom vilka
distribution eller ett erbjudande skulle kräva att någon ytterligare åtgärd företas eller skulle strida mot lagar och regler i ett sådant land. En
eventuell accept av Erbjudandet som är ett direkt eller indirekt resultat av en överträdelse av dessa restriktioner kan komma att lämnas utan
avseende.
LPBV lämnar Erbjudandet i USA i enlighet med det s.k. ”Tier I-undantaget” enligt Rule 14d-1(c) enligt United States Securities Act från
1933 (”U.S. Securities Act”). Som ett resultat av detta kommer Erbjudandet att bli föremål för vissa informations- och procedurkrav,
avseende bl.a. återkallelserätt, tidplan för Erbjudandet, utbetalningsförfarande och utbetalningstidpunkt, som skiljer sig från de lagar och
regler som är tillämpliga vid inhemska uppköpserbjudanden i USA.
Eftersom LPBV har sin hemvist i en jurisdiktion utanför USA, och en del eller samtliga personer i styrelsen och ledningen är bosatta i
jurisdiktioner utanför USA, kan svårigheter uppstå för amerikanska innehavare av Aktier att utöva och göra gällande sin rätt enligt amerikansk
federal värdepapperslagstiftning. Amerikanska innehavare av Aktier kommer eventuellt inte kunna stämma ett icke-amerikanskt bolag eller
dess företrädare i en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikanska värdepapperslagar. Vidare kan det vara svårt att förmå ett ickeamerikanskt bolag och dess företrädare att underkasta sig en dom från en amerikansk domstol.
Samtidigt som Erbjudandet görs tillgängligt för innehavare av Aktier i USA, är rätten att anmäla Aktier inte tillgänglig i någon jurisdiktion i
USA inom vilken lämnandet av Erbjudandet eller rätten att anmäla Aktier skulle strida mot de lagar och regler som finns i en sådan
jurisdiktion.
Vissa sifferuppgifter i detta informationsdokument kan till följd av avrundningar summera inkorrekt.
Detta informationsdokument är inte ett prospekt eller en erbjudandehandling i enlighet med svenska takeover-regler. Erbjudandet som
beskrivs i detta informationsdokument utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande. Detta bekräftades i Aktiemarknadsnämndens uttalande
AMN 2017:11, enligt vilket Erbjudandet anses utgöra ett återköpserbjudande och därmed inte ett offentligt uppköpserbjudande i Sverige.
LPBV förlitar sig på undantag rörande Erbjudandet från de formella reglerna i de kanadensiska värdepapperslagarna avseende
emittentbud (Eng. issuer bids) och uppköpserbjudanden i enlighet med avsnitt 4.4 och 4.10 i National Instrument 62-104 – Take-Over Bids
and Issuer Bids of the Canadian Securities Regulators. Dessa bestämmelser undantar emittentbud och uppköpserbjudanden avseende
värdepapper i bolag där det kanadensiska aktieinnehavet understiger 10 % från vissa av reglerna rörande bud, under förutsättning att vissa
villkor är uppfyllda.
Förr tydlighetens skull gäller, oaktat uttalanden eller slutsatser med motsatt innehåll häri, att Erbjudandet lämnas av LPBV för egen
räkning och inte för IPC:s, eller någon annan persons, räkning och att Erbjudandet anses utgöra ett ”återköpserbjudande” i enlighet med
svenska bestämmelser och regler och inte i någon annan mening. Erbjudandet lämnas av LPBV för egen räkning och finansieras uteslutande
med LPBV:s egna medel, och de Aktier som kan komma att förvärvas av LPBV i samband med Erbjudandet fortsätter att vara emitterade och
utestående och ägas av LPBV omedelbart efter Erbjudandets fullgörande.
Ingen version av detta informationsdokument har registrerats av Finansinspektionen eller någon annan regulatorisk myndighet och det
finns ingen garanti att sakuppgifterna i informationsdokumentet är riktiga eller fullständiga.
Frågor om Erbjudandet avseende Aktier registrerade av Euroclear besvaras av Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) på
telefonnummer +46 8 402 51 40 under normala svenska kontorstider fram till dess att Erbjudandet har slutförts. Frågor om Erbjudandet
avseende Aktier registrerade av CDS besvaras av Computershare Trust Company of Canada (”Computershare”) på telefonnummer
+1 800 564 6253 eller +1 514 982 7555 under normala kanadensiska kontorstider fram till dess att Erbjudandet har slutförts.

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss information häri utgör ”framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och
information (tillsammans ”framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, IPC:s framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter.
Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende Erbjudandet och relaterade transaktioner.
Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och
sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspegla slutsatser som baseras på vissa
antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar
diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller
prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som ”söka”, ”antecipera”, ”planera”, ”fortsätta”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”kan komma att”,
”kommer att”, ”projektera”, ”förutse”, ”potentiell”, ”målsättning”, ”avse”, ”kan”, ”skulle kunna”, ”bör”, ”tror” och liknande uttryck) utgör inte
uttalanden om historiska fakta och kan utgöra ”framåtriktade uttalanden”.
Även om de framåtriktade uttalandena i detta informationsdokument baseras på antaganden som LPBV anser vara skäliga kan LPBV inte
garantera aktieägare i IPC att faktiska resultat kommer överensstämma med dessa framåtriktade uttalanden. Avseende framåtriktade
uttalanden i detta informationsdokument har LPBV gjort antaganden om, bland annat: att IPC kommer bedriva sin verksamhet enligt sina
förväntningar om; framtida råvarupriser och nivåer på royalties för oljeutvinning; tillgång på kvalificerad arbetskraft; timing och omfattning av
kapitalinvesteringar; framtida valuta och räntekurser; effekten av ökad konkurrens; allmänna villkor på den ekonomiska och finansiella
marknaden; tillgång till borrutrustning och tillbehör; inverkan från statliga myndigheters regleringar; att befintliga skatteregler och andra
regelverk förblir oförändrade; framtida rörelsekostnader; tillgång till framtida finansiering; IPC:s förmåga att genomföra nya transaktioner på ett
tillfredställande sätt, inklusive finansieringar och förvärv; och tillgång till finansiering genom lån och/eller kapital samt kassaflöden för att täcka
de krav som ställs på IPC:s rörelse och kapital.
Ingen garanti kan lämnas om att dessa antaganden och förväntningar kommer att visa sig vara korrekta och ingen bör förlita sig på
sådana framåtriktade uttalanden. Dessa uttalanden gäller endast vid tidpunkten då informationen lämnas och LPBV har inte för avsikt, och
åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Faktiska resultat kan skilja sig
väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll
enligt detta varnande uttalande.
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Viktiga definitioner

Erbjudandet i korthet
Erbjuden ersättning för Aktier
registrerade av CDS

4,77 CAD per
Aktie

”Aktier”

har den innebörd som anges
under ”Viktig information”.

Erbjuden ersättning för Aktier
registrerade av Euroclear

Summan i SEK
som motsvarar
4,77 CAD
vilken fastställs
så snart som
möjligt efter
slutförandet av
Erbjudandet

”CAD”

avser kanadensiska dollar.

”CDS”

har den innebörd som anges
under ”Viktig information”.

”Computershare”

har den innebörd som anges
under ”Viktig information”.

”Erbjudandet”

har den innebörd som anges
under ”Viktig information”.

Erbjudandet offentliggörs

24 april 2017

”Euroclear”

Anmälningsperiod för Aktier
registrerade av Euroclear

25 april –
16 maj 2017

har den innebörd som anges
under ”Viktig information”.

”First North”

Anmälningsperiod för Aktier
registrerade av CDS

24 april –
23 maj 2017

avser den handelsplattform
(MTF) som drivs av Nasdaq
Stockholm Aktiebolag.

Offentliggörande av utfall

26 maj 2017

”IPC”

Beräknad utbetalningsdag för
Aktier registrerade av CDS

2 juni 2017

har den innebörd som anges
under ”Viktig information”.

”LPBV”

Beräknad utbetalning för Aktier
registrerade av Euroclear

Så snart som
möjligt efter
betalningsdagen
för Aktier
registrerade av
CDS

har den innebörd som anges
under ”Viktig information”.

”Lundin Petroleum”

avser den koncern inom
vilken Lundin Petroleum AB
(publ), organisationsnummer
556610-8055, är moderbolag
eller Lundin Petroleum AB
(publ), om inte annat anges
eller framgår av
omständigheterna.

“Pareto Securities”

har den innebörd som anges
under ”Viktig information”.

”SEK”

avser svenska kronor.

”Torontobörsen”

avser Toronto Stock
Exchange.

”USD”

avser amerikanska dollar.
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Bakgrund och motiv
IPC bildades av Lundin Petroleum den 13 januari 2017 med syftet att genomföra
omorganisationen inom Lundin Petroleum, varigenom Lundin Petroleums
producerande tillgångar i Malaysia, Frankrike och Nederländerna överläts till IPC,
samt den efterföljande sakutdelningen av samtliga Aktier till aktieägarna i Lundin
Petroleum, med avstämningsdag den 20 april 2017 och som slutfördes den 24 april
2017. IPC:s huvudverksamhet är prospektering, utbyggnad och produktion av olja
och gas. IPC innehar en portfölj med olje- och gasproducerande tillgångar samt
utbyggnadsprojekt i Malaysia, Frankrike och Nederländerna med exponering mot
prospekteringsmöjligheter.
Med förnyad strategi och nytt fokus anser IPC:s styrelse och ledning att IPC kan
växa till att bli ett ledande internationellt oberoende olje- och gasbolag, med fokus
på produktion och utveckling av högkvalitativa tillgångar över hela världen.
Styrelsen och ledningen anser att ett oberoende IPC är väl positionerat för att
kunna växa både organiskt och icke-organiskt över tid. Den betydande
genereringen av kassaflöde från de långlivade IPC-tillgångarna kommer att ge
finansiell kapacitet till att fullfölja denna strategi.
Första handelsdagen för Aktierna på Torontobörsen och First North var den
24 april 2017.
Styrelserna i LPBV och IPC anser att det är fördelaktigt att LPBV lämnar
Erbjudandet eftersom det förser samtliga aktieägare i IPC med likvärdiga
möjligheter att utvärdera om de vill behålla eller avyttra sina Aktier under
Erbjudandet med hänsyn till att vissa aktieägare i Lundin Petroleum (som blev
aktieägare i IPC efter sakutdelningen), kan ha, eller inte ha, strategiska och
investeringsmål som överensstämmer med IPC-tillgångarna och IPC:s föreslagna
strategi.
Erbjudandet syftar till att underlätta ett ordnat försäljningsförfarande för aktieägare
som inte vill fortsätta att vara aktieägare i IPC efter sakutdelningen. Nemesia
S.à.r.l. (”Nemesia”) och Statoil ASA (”Statoil”) är IPC:s s två största aktieägare.
Styrelsen i LPBV har förstått att IPC har underrättats av Statoil om att det förvisso
stödjer omorganisationen i Lundin Petroleum och den efterföljande sakutdelningen
men att ett fortsatt innehav av Aktierna ligger utanför dess kärnverksamhet, mot
bakgrund av IPC:s storlek och geografi. Statoil har i samband med detta uttryckt
sin avsikt att anmäla sina Aktier till försäljning i Erbjudandet enligt villkoren i
detta informationsdokument. Nemesia tillsammans med Landor Participations Inc.
(”Landor”), ett annat investmentbolag närstående till en medlem i familjen
Lundin, samt medlemmarna i IPC:s styrelse och ledning, har meddelat LPBV att de
inte har för avsikt att anmäla sina Aktier till försäljning i Erbjudandet.
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LPBV har förstått att det är IPC:s avsikt att efter genomförandet av Erbjudandet
förvärva de genom Erbjudandet köpta Aktierna genom att emittera preferensaktier
av serie A till LPBV som ersättning för de Aktier som LPBV förvärvar i samband
med Erbjudandet för inlösen.
Utöver detta har LPBV informerats av IPC om att Statoil och Nemesia har ingått
ett avtal enligt vilket Nemesia efter Erbjudandets utgång kommer att förvärva
samtliga Statoils Aktier som inte förvärvades av LPBV i samband med
Erbjudandet, till samma ersättning per Aktie som betalades i Erbjudandet.
Efter slutförandet av Erbjudandet, och eventuella efterföljande transaktioner mellan
Statoil och Nemesia, förväntas Statoil inte inneha några Aktier och Nemesia äga
mellan 25,6 % och cirka 39 % av Aktierna, beroende på antalet Aktier som anmälts
till försäljning av de andra aktieägarna i samband med Erbjudandet (före
inlösenförfarandet av IPC avseende Aktier som förvärvats av LPBV inom ramen
för Erbjudandet, i utbyte mot Preferensaktier av Serie A, vilket beskrivits ovan).
I ljuset av ovanstående bakgrund beslöt LPBV att lämna detta Erbjudande, där
samtliga berättigade innehavare av Aktier erbjuds att anmäla Aktier till försäljning
till ett värde om upp till 100 miljoner USD till en ersättning om 4,77 CAD per
Aktie som är registrerad av CDS och en ersättning om motsvarande belopp i SEK
för Aktier registrerade av Euroclear (beloppet kommer att fastställas så snart som
möjligt efter slutförandet av Erbjudandet).
Ersättningen om 4,77 CAD per Aktie bestämdes av LPBV:s styrelse och baseras på
IPC:s bedömning av IPC:s marknadsvärde per dagen för IPC:s preliminära
prospekt, daterat 21 februari 2017, under antagandet att omorganisationen av
Lundin Petroleum och Lundin Petroleums sakutdelning skulle fullbordas på de
villkor som anges i det preliminära prospektet. Styrelsens bedömning grundade sig
på interna värderingar baserade på sedvanliga värderingsmetoder inom den
internationella olje- och gasindustrin, efter råd från externa finansiella rådgivare.
Därtill har LPBV förstått att Statoil, ett tredjeparts bolag på armlängds avstånd och
internationellt energibolag, meddelat IPC om sin avsikt att anmäla samtliga sina
Aktier till försäljning i samband med Erbjudandet till en ersättning om 4,77 CAD
per Aktie.
Vidare har LPBV underrättats om att Statoil och Nemesia har ingått en
överenskommelse, som varken LPBV, IPC eller Lundin Petroleum är part till,
enligt vilken Nemesia efter Erbjudandets utgång kommer att förvärva samtliga
Statoils Aktier som inte har förvärvats av LPBV inom ramen för Erbjudandet, till
en ersättning om 4,77 CAD per Aktie.
Som beskrivs vidare nedan kommer anmälningsperioden för Erbjudandet att vara
från och med den 25 april 2017 till och med den 16 maj 2017 för Aktier
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registrerade av Euroclear och från och med idag till och med den 23 maj 2017 för
Aktier registrerade av CDS. Under denna period kan innehavare av Aktier anmäla
samtliga, men inte färre än samtliga, av sina Aktier till försäljning i Erbjudandet.
LPBV förbehåller sig uttryckligen rätten att förlänga anmälningsperioden om det
krävs enligt tillämplig lagstiftning eller annars är önskvärt.
Om värdet av de Aktier som anmälts till försäljning i Erbjudandet överstiger
100 miljoner USD kommer de Aktier som anmälts till försäljning i Erbjudandet att
accepteras för försäljning pro rata i förhållande till det totala antalet Aktier som
har anmälts för försäljning (med eventuella justeringar för att undvika förvärv av
fraktioner av Aktier). Erbjudandet kommer inte att vara villkorat av att ett minsta
antal Aktier anmäls. Aktierna som anmälts till försäljning i Erbjudandet kommer
endast att accepteras, och utbetalning kommer endast att genomföras, efter
utgången av anmälningsperioden (dvs. den 23 maj 2017) och efter att LPBV har
gjort nödvändiga beräkningar av de pro rata-andelar som ska accepteras och
betalas inom ramen för Erbjudandet.
Detta informationsdokument har upprättats av styrelsen i LPBV, med hjälp av
styrelsen i IPC, med anledning av Erbjudandet. Informationsdokumentet ger en
närmare beskrivning av Erbjudandet och anger hur aktieägarna ska gå tillväga för
att delta i Erbjudandet. Notera dock att varken LPBV, IPC, dess styrelser, Pareto
Securities eller Computershare ger någon rekommendation till någon aktieägare att
anmäla eller att avstå från att anmäla Aktier till försäljning i Erbjudandet.
Aktieägare måste själva fatta beslut om att anmäla sina Aktierna till försäljning i
Erbjudandet eller inte.
Nemesia, Landor och medlemmarna i IPC:s styrelse och ledning har meddelat
LPBV om att de inte avser anmäla sina Aktier till försäljning i Erbjudandet.

24 april 2017
Lundin Petroleum B.V.
Styrelsen
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Villkor och anvisningar
Nedanstående villkor och anvisningar är avsedda endast för berättigade
innehavare av Aktier som är registrerade hos den svenska centrala
värdepappersförvararen Euroclear eller hos den kanadensiska centrala
värdepappersförvararen CDS. Berättigade aktieägare som innehar
förvaltarregistrerade Aktier ska iaktta de anvisningar som lämnas av respektive
förvaltare.
Villkor och anvisningar för Erbjudandet
Ersättning för Aktierna

Ersättningen som erbjuds är 4,77 CAD per Aktie (”CDS-ersättningen”) för Aktier
som är registrerade av CDS och ett motsvarande belopp i SEK för Aktier som är
registrerade av Euroclear, vilket kommer att fastställas så snart som möjligt efter
slutförandet av Erbjudandet (”Euroclear-ersättningen”). Den slutliga Euroclearersättningen i SEK kommer därför inte att fastställas förrän efter Erbjudandet har
slutförts.
Växelkursen som kommer att användas för att växla CAD till SEK kommer att
vara den för Pareto Securities tillgängliga marknadskursen på det datum som
medlen växlas. Aktieägarna som anmält Aktier till försäljning i Erbjudandet står
för samtliga risker relaterade till valutakursväxlingar mellan CAD och SEK,
fluktuationer i valutakurserna för CAD och SEK och det faktiska datum då
växlingen kommer att ske.
LPBV:s åtaganden och skyldigheter enligt Erbjudandet kommer att vara fullgjorda
när LPBV:s slutliga betalning har erlagts i CAD för de Aktier som på korrekt sätt,
och i tid, anmälts till försäljning i Erbjudandet och som tagits upp av LPBV, till
Computershare. LPBV är inte ansvarig för valutakursväxling och kommer inte att
acceptera något ansvar till någon aktieägare (inklusive rörande eventuella förluster
som uppkommer på grund av valutaväxling av utländsk valuta).
Anmälningsperiod

För Aktier registrerade av Euroclear startar anmälningsperioden den 25 april 2017
och löper ut kl. 15.00 (CET) den 16 maj 2017.
För Aktier registrerade av CDS startar anmälningsperioden den 24 april 2017 och
löper ut kl. 17.00 (EST) den 23 maj 2017 (”Utgångstiden”).
Anledningen till att anmälningsperioderna för Aktier som är registrerade av
Euroclear och CDS skiljer sig åt är att det med hänsyn till tidsskillnaden mellan
Sverige och Kanada och det tekniska system som används samt de mellanhänder
som länkar samman Euroclear och CDS är nödvändigt att ha en längre
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anmälningsperiod i det kanadensiska systemet som hanteras av CDS jämfört med
det svenska systemet som hanteras av Euroclear.
Erbjudande pro rata

Alla berättigade innehavare av Aktier kan anmäla samtliga, men inte färre än
samtliga, av sina Aktier till försäljning i Erbjudandet före det att respektive
anmälningsperiod har gått ut. Om värdet av Aktierna som anmälts till försäljning
av de berättigade aktieägarna i IPC överstiger 100 miljoner USD kommer de Aktier
som anmälts till försäljning i Erbjudandet att accepteras för försäljning pro rata i
förhållande till det totala antalet Aktier som har anmälts för försäljning. LPBV
kommer att återlämna samtliga Aktier som inte förvärvas med anledning av pro
rata-fördelningen så fort som möjligt efter Utgångstiden.
Villkor

Erbjudandet är inte villkorat av några villkor för dess fullföljande och är inte heller
villkorat av att ett minsta antal Aktier anmäls till försäljning.
Felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel

Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel kommer att
lämnas utan avseende av LPBV. Om en berättigad innehavare av Aktier som är
registrerade av CDS väljer att inte utnyttja rätten att anmäla sina Aktier till
försäljning i Erbjudandet kommer rätten att sälja upphöra och vara ogiltig efter
Utgångstiden. Om en innehavare av Aktier som är registrerade av Euroclear väljer
att inte utnyttja rätten att anmäla sina Aktier till försäljning i Erbjudandet kommer
rätten att sälja upphöra och vara ogiltig efter 15.00 (CET) den 16 maj 2017.
Innehavare av Aktier har ingen möjlighet att få ersättning för det eventuella
ekonomiska värde som kan gå förlorat om anmälningssedeln är ofullständig,
felaktigt ifylld eller inkommit efter tillämplig anmälningsperiods utgång.
Rätt att återkalla anmälan

Aktieägare har rätt att återkalla en inlämnad anmälan om försäljning. Återkallelsen
ska, för att kunna göras gällande, ske skriftligen och, för Aktier som är registrerade
av Euroclear, ha kommit Pareto Securities tillhanda senast kl. 15.00 (CET) den 16
maj 2017, och för Aktier som är registrerade av CDS ha kommit Computershare
tillhanda senast vid Utgångstiden.
Rätt att förlänga anmälningsperioden

LPBV förbehåller sig uttryckligen rätten att förlänga anmälningsperioderna om det
krävs enligt gällande lag eller annars är önskvärt.
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Belastningar och utdelningar

Aktier som förvärvas av LPBV i enlighet med Erbjudandet ska förvärvas helt fria
från hypotek, panträtter, belastningar, inteckningar, säkerhetsrätter, fordringar och
restriktioner tillsammans med samtliga rättigheter och förmåner som härrör från
dessa, förutsatt att eventuella utdelningar som kan komma att utbetalas, utfärdas,
distribueras, genomföras eller överföras på eller i förhållande till sådana Aktier till
registrerade aktieägare, på eller före det datum då Aktierna accepteras för
försäljning och betalas enligt Erbjudandet, ska ske för sådana aktieägares räkning.
Samtliga, vid den tidpunkten, registrerade aktieägare kommer att vara berättigade
att erhålla utdelning, oavsett om sådan aktieägare anmäler sina Aktier till
försäljning i Erbjudandet eller inte.
Varje aktieägare som anmäler Aktier till försäljning intygar och garanterar att
aktieägaren är behörig och har full rätt att anmäla till försäljning, sälja, överlåta och
överföra de anmälda Aktierna och eventuella utdelningar, utbetalningar, säkerheter,
rättighet, tillgångar eller andra intressen som kan komma att utbetalas, utfärdas,
distribueras, genomföras eller överföras på eller i förhållande till sådana Aktier på
eller före dagen då LPBV accepterar Aktierna för försäljning, och att om de
anmälda Aktierna till försäljning accepteras för köp av LPBV, kommer LPBV att
erhålla äganderätten till dessa, fria från hypotek, panträtter, belastningar,
inteckningar, säkerhetsrätter, fordringar och restriktioner tillsammans med samtliga
rättigheter och förmåner som härrör från dessa.
Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

IPC beräknar att, för LPBV:s räkning, offentliggöra utfallet i Erbjudandet den
26 maj 2017 eller så snart som möjligt efter Utgångstiden.
Övriga villkor

Ingen förvaltare, agent eller annan person har givits behörighet att tillhandahålla
information eller att göra uttalanden för LPBV:s, IPC:s, dess styrelsers, Pareto
Securities eller Computershares räkning, utöver vad som anges i detta
informationsdokument, och, om någon sådan information tillhandahålls eller något
sådant uttalande görs, ska det inte antas ha godkänts av LPBV, IPC, dess styrelser,
Pareto Securities eller Computershare.
LPBV äger rätt att, efter eget gottfinnande, slutligt och bindande avgöra samtliga
frågor som rör tolkningen av Erbjudandet, giltigheten av anmälningar till
Erbjudandet och giltigheten av återkallelser av anmälningar, om inte annat bestäms
i ett efterföljande rättsligt förfarande eller följer av lag.
Erbjudandet i enlighet med detta informationsdokument riktar sig inte till
aktieägare vars deltagande i Erbjudandet (i) förutsätter ytterligare information, eller
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att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas, utöver vad som krävs enligt
svenska, kanadensiska och amerikanska lagar och regler, eller (ii) skulle strida mot
gällande lagar och regler. Det åligger varje innehavare av Aktier att iakttaga
restriktioner som följer av utländsk rätt. Detta informationsdokument eller annan
dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att, och får inte, postas eller
spridas på annat sätt i eller till sådana länder inom vilka distribution eller ett
erbjudande skulle kräva att någon ytterligare åtgärd företas eller skulle strida mot
lagar och regler i ett sådant land. En eventuell accept av Erbjudandet som är ett
direkt eller indirekt resultat av en överträdelse av dessa restriktioner kan komma att
lämnas utan avseende. LPBV äger rätt att, efter eget gottfinnande, vidta sådana
åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att utvidga Erbjudandet till aktieägare i
en sådan jurisdiktion.
Varken LPBV, IPC, Pareto Securities eller Computershare eller någon annan
person kommer att vara skyldiga att meddela om det finns fel, ofullständigheter
eller liknande avseende anmälningar eller återkallelser. Varken LPBV, IPC, Pareto
Securities eller Computershare eller någon annan person åtar sig något som helst
ansvar för underlåtenhet att meddela om det finns fel, ofullständigheter eller
liknande avseende anmälningar eller återkallelser.
Frågor angående Erbjudandet

Frågor angående Erbjudandet avseende Aktier registrerade av Euroclear besvaras
av Pareto Securities på telefonnummer +46 8 402 51 40 under normala svenska
kontorstider fram till dess att Erbjudandet har slutförts. Frågor angående
Erbjudandet avseende Aktier registrerade av CDS besvaras av Computershare på
telefonnummer +1 800 564 6253 eller +1 514 982 7555 under normala
kanadensiska kontorstider fram till dess att Erbjudandet har slutförts. Kopior av
informationsdokumentet och anmälningssedlar kan beställas via telefon eller e-post
i enlighet med det ovanstående. Informationsdokumentet och anmälningssedeln
finns också tillgängliga på www.international-petroleum.com och
www.paretosec.com.
Viktiga datum

24 april 2017

Erbjudandet offentliggörs

24 april – 23 maj 2017

Anmälningsperiod för Aktier registrerade av
CDS

25 april – 16 maj 2017

Anmälningsperiod för Aktier registrerade av
Euroclear

16 maj 2017

Sista dagen att lämna in anmälningssedeln till
Pareto Securities för Aktier registrerade av

11

Euroclear
23 maj 2017

Sista dagen för kontoföringsleverans av Aktier
registrerade av CDS genom CDSX

26 maj 2017

Offentliggörande av utfallet av Erbjudandet

2 juni 2017

Beräknad utbetalningsdag för Aktier
registrerade av CDS

Så snart som möjligt efter
betalningsdagen för Aktier
registrerade av CDS

Beräknad utbetalning för Aktier registrerade av
Euroclear

Särskild information för innehavare av Aktier registrerade av Euroclear

Anmälningsperioden för Erbjudandet i Sverige startar den 25 april 2017 och slutar
den 16 maj 2017, kl. 15.00 (CET).
Direktregistrerat innehav

Aktieägare i IPC vars Aktier är direktregistrerade av Euroclear och som önskar
acceptera Erbjudandet måste, under anmälningsperioden underteckna och lämna in
en vederbörligen ifylld anmälningssedel till:
Pareto Securities AB
Issuer Service/IPC
Box 7415, Berzelii Park 9
SE-103 91 Stockholm
Tel: +46 8 402 51 40
Fax: +46 8 402 51 41
E-post: issueservice.se@paretosec.com (inskannad kopia)
Anmälningssedeln måste lämnas in eller skickas med e-post i god tid före
anmälningsperiodens sista dag så att den är Pareto Securities tillhanda senast
kl. 15.00 (CET) den 16 maj 2017.
Notera att anmälningssedel som är ofullständig eller felaktigt ifylld kommer att
lämnas utan avseende.
Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare i IPC vars Aktier är förvaltarregistrerade uppmanas att kontakta sin
förvaltare för att erhålla en kopia av informationsdokumentet och
anmälningssedeln. Anmälan till Erbjudandet ska ske i enlighet med förvaltarens
anvisningar.

12

Pantsatta aktier

Om Aktier är pantsatta i Euroclears system måste både aktieägaren och
panthavaren fylla i och underteckna anmälningssedeln samt bekräfta att
pantsättningen upphör om Erbjudandet fullföljs. Panten i relevanta Aktier måste
vara avregistrerad i Euroclears system vid tidpunkten för leveransen av Aktierna
till LPBV.
Informationsdokument och anmälningssedel

Ingen information kommer att distribueras direkt till aktieägare i IPC genom
Euroclear eller på annat sätt. Informationsdokumentet och anmälningssedeln kan
beställas av Pareto Securities på telefonnummer +46 8 402 51 40 eller genom
e-post till issueservice.se@paretosec.com. Informationsdokumentet och
anmälningssedeln finns också tillgängliga på hemsidorna
www.international-petroleum.com och www.paretosec.com.
Rätt att återkalla anmälan

Aktieägare i IPC har rätt att återkalla sin anmälan om att delta i Erbjudandet.
Återkallelsen ska ske skriftligen för att kunna göras gällande och, för Aktier som är
registrerade av Euroclear, vara Pareto Securities tillhanda senast kl. 15.00 (CET)
den 16 maj 2017. Aktieägare i IPC vars Aktier är förvaltarregistrerade och som vill
återkalla sin anmälan om att delta i Erbjudandet ska göra detta i enlighet med
förvaltarens anvisningar.
Bekräftelse av anmälan

Efter att den vederbörligt ifyllda anmälningssedeln har tagits emot och registrerats
kommer Aktierna att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto i aktieägarens
namn, ett så kallat apportkonto. I samband härmed kommer Euroclear sända ut en
avisering (”VP-avi”) som visar uttaget av aktier från det ursprungliga VP-kontot.
Inbokningen av Aktier på det spärrade VP-kontot aviseras inte. I samband med att
accepten för det aggregerade antalet Aktier registrerade av Euroclear lämnas vidare
till CDS av Pareto Securities kommer vissa tekniska registreringar att ske innan det
spärrade VP-kontot avslutas. Vid sådana ombokningar utsänds inte några
aviseringar från Euroclear. I samband med utbetalning av Euroclear-ersättningen
för Aktier som accepterats till försäljning kommer samtliga spärrade VP-konton att
avslutas. Någon VP-avi härom utsänds inte.
Likvid och betalning

Likvidavräkning för Aktier registrerade av Euroclear sker genom att
avräkningsnotor utsänds till de som har accepterat Erbjudandet och vars Aktier har
förvärvats av LPBV. Aktier som inte har förvärvats av LPBV kommer att återföras
till det VP-kontot där Aktierna initialt var registrerade. Euroclear-ersättningen (dvs.
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Erbjudandets ersättning i SEK för Aktier registrerade av Euroclear) kommer att
växlas från CAD till SEK så snart som möjligt efter Erbjudandets slutförande.
Växelkursen som kommer att användas för att växla CAD till SEK kommer att
vara den för Pareto Securities tillgängliga marknadskursen på det datum som
medlen växlas. Aktieägarna som anmält Aktier till försäljning i Erbjudandet står
för samtliga risker relaterade till valutaväxlingar mellan CAD och SEK,
fluktuationer i valutakurserna för CAD och SEK och det faktiska datum då
växlingen kommer att ske.
Personer som anmäler Aktier registrerade av Euroclear till försäljning bör
notera att den slutliga summan i SEK som personen kommer att erhålla inte
kommer att fastställas förrän efter att den nämnda växlingen från CAD till SEK
har genomförts.
Euroclear-ersättningen utbetalas genom insättning på det bankkonto som är
anslutet till aktieägarens VP-konto där Aktierna initialt var registrerade. Om
aktieägare i IPC saknar ett bankkonto anslutet till sitt VP-konto eller om kontot är
bristfälligt kommer en förfrågan att skickas till kontoinnehavaren. Om Aktierna är
förvaltarregistrerade kommer avräkningsnotan att skickas, och insättning av
Euroclear-ersättning ske, till förvaltaren.
Notera att om Aktierna är pantsatta kommer likviden att utbetalas till det
bankkonto som är anslutet till pantkontot.
Särskild information för innehavare av Aktier registrerade av CDS
Likvid och betalning för Aktier registrerade av CDS

LPBV kommer att acceptera förvärv av Aktierna som anmälts till försäljning i
Erbjudandet omedelbart efter Utgångstiden. I det fall pro rata-fördelning måste ske
av de Aktier som anmält till Erbjudandet kommer LPBV att bestämma pro ratafördelningen och betala ut ersättning för de Aktier som anmälts till försäljning och
som accepterats för betalning så snart som möjligt efter Utgångstiden. LPBV
förväntar sig dock inte att kunna offentliggöra det slutliga utfallet av en sådan pro
rata-fördelning förrän cirka tre arbetsdagar efter Utgångstiden.
LPBV kommer att betala ersättning för de Aktier som tagits upp i Erbjudandet
genom att tillhandahålla Computershare med tillräckligt kapital (genom
banköverföring eller andra medel) för utbetalningen till de aktieägare som anmält
sina Aktier till Erbjudandet. Upplupen ränta på ersättningen avseende de Aktier
som förvärvas av LPBV kommer inte under några omständigheter att betalas av
LPBV eller Computershare, oavsett eventuella dröjsmål med sådan betalning.
Computershare kommer att agera som representant för personer som vederbörligen
har anmält Aktier till försäljning i Erbjudandet och inte återkallat anmälan, i syfte
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att motta betalning från LPBV och överföra denna till dessa personer. Den person
som har anmält Aktierna anses ha mottagit betalning från LPBV för sådana Aktier
när Computershare mottagit betalning.
Avräkning gentemot aktieägare som vederbörligen har anmält Aktier till
försäljning i Erbjudandet kommer att genomföras av Computershare genom
tillhandahållandet av en check, utställd i CAD (förutom vid utbetalningar som
överstiger 25 miljoner CAD vilka kommer att genomföras genom elektronisk
överföring), som motsvarar värdet av respektive aktieägares Aktier som tagits upp i
Erbjudandet. Checken kommer att ställas ut till namnet på den person som
undertecknat anmälningssedeln. Checken kommer att skickas med förbetald post
till betalningsmottagaren till den adress som anges i anmälningssedeln. Om inga
sådana leveransinstruktioner anges kommer checken att skickas till aktieägaren
som anmält Aktierna till den adress som framgår i det avstämningsregister som förs
avseende Aktierna. En check som skickats i enlighet med detta stycke anses ha
levererats vid den tidpunkt den postas.
Information om Aktier som är registrerade av CDS

För att anmäla Aktier som är kontoförda i CDS till försäljning i enlighet med
Erbjudandet måste sådana Aktier överföras på det sätt som beskrivs nedan
avseende kontoföringsöverlåtelser (och Computershare måste ha erhållit en
bekräftelse rörande en sådan kontoföringsöverlåtelse, inklusive en Kontoföringsbekräftelse om den anmälande aktieägaren inte har gett in en anmälningssedel).
Med begreppet ”Kontoföringsbekräftelse” avses en bekräftelse rörande en kontoföringsöverlåtelse av en aktieägares Aktier till Computershares konto hos CDS.
En finansiell institution som är ansluten till CDS kan göra en kontoförd leverans av
Aktierna genom CDS internetbaserade anmälningssystem genom vilket kontoföringsöverlåtelser kan ske (”CDSX”). Detta kan ske genom att CDS deponerar
sådana Aktier hos Computershare i enlighet med CDS rutiner. Leverans av Aktier
till Computershare genom kontoföring i CDSX kommer att utgöra en giltig
anmälan om att sälja Aktier i enlighet med Erbjudandet. I ett sådant fall behöver
inga ytterligare dokument att tillhandahållas.
Berättigade aktieägare kan acceptera Erbjudandet genom att följa rutinerna för en
kontoföringsöverlåtelse såsom detta har fastställts av CDS, förutsatt att en Kontoföringsbekräftelse erhålls av Computershare på dess kontor i Toronto, Ontario
(Kanada), före Utgångstiden. Berättigade aktieägare som, genom sina respektive
CDS-anslutna parter, använder CDSX för att acceptera Erbjudandet ska anses ha
färdigställt och skickat in en anmälningssedel såsom detta beskrivs i avsnittet
”Särskild information för innehavare av Aktier registrerade av Euroclear” och
vara bundna av villkoren i anmälningssedeln. En sådan instruktion som
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tillhandahålls Computershare anser alltså vara en giltig anmälan i enlighet med
villkoren för Erbjudandet. Tillhandahållande av dokument till CDS utgör inte
ett tillhandahållande av dokument till Computershare.
Berättigade aktieägare som har fysiska Aktier ska kontakta Computershare på
telefonnummer +1 800 564 6253 eller +1 514 982 7555 för att begära lämplig
anmälningssedel för de anmälda fysiska Aktierna.
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Aktiekapital och större aktieägare
Aktiekapital

IPC har bemyndigats att utfärda ett obegränsat antal Aktier utan nominellt värde,
varav 113 462 148 Aktier för närvarande är emitterade och utestående, och ett
obegränsat antal preferensaktier av Serie A, varav ingen är emitterad och
utestående och ett obegränsat antal preferensaktier av Serie B, emitterbara i serier,
varav ingen är emitterad och utestående. Samtliga utestående Aktier är fullt
betalda. Efter genomförandet av Erbjudandet är LPBV av uppfattningen att IPC:s
avsikt är att förvärva de köpta Aktierna genom att emittera preferensaktier av serie
A till LPBV som ersättning för köpet för inlösen av Aktierna som förvärvades av
LPBV i enlighet med Erbjudandet. Aktierna har emitterats i enlighet med Business
Corporations Act (British Columbia), vilket även preferensaktier av serie A
kommer att göras, om de emitteras.
Större aktieägare

Omedelbart efter sakutdelningen av Aktierna till Lundin Petroleums aktieägare
hade IPC cirka 32 000 aktieägare. Lundin Petroleum och LPBV innehar för
närvarande inte några Aktier.
LPBV har informerats om att såvitt IPC känner till äger eller kontrollerar inte
någon person eller något företag, direkt eller indirekt, mer än 10 % av de
emitterade och utestående Aktierna, utöver än vad som anges nedan.
Ägarskap

Antal och procentandel av Aktier(2)
som innehas vid detta datum

Nemesia

Registrerat

29 062 512 (25,6 %)

Statoil

Registrerat

22 805 892 (20,1 %)

Namn
(1)

Noter:
(1)

Ett investmentbolag som är helägt av en trust tillhörande familjen Lundin. Därutöver äger ett
investmentbolag, som är helägt av en trust som har stiftats av Ian H. Lundin, ytterligare 3 546 813
(3,1 %) av Aktierna.

(2)

Alla Aktier har samma röstvärde.

Styrelsens och ledningens intresse

Utöver vad som anges i detta informationsdokument är, såvitt LPBV känner till,
varken LPBV, IPC eller någon person i dessa bolags styrelser eller ledning,
formellt eller informellt, part i något avtal eller annan överenskommelse med
någon värdepappersinnehavare som, direkt eller indirekt, är relaterat till
Erbjudandet, eller med någon annan person eller något annat bolag avseende
värdepapper i IPC relaterade till Erbjudandet. Inte heller har några avtal eller
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överenskommelse ingåtts eller föreslagits att ingås mellan LPBV eller IPC och
någon person i dessa bolags styrelser eller ledning, och inte heller är någon
utbetalning eller annan förmån föreslagen att genomföras eller utges i form av
kompensation till förlust av arbete eller till sådana personer i styrelser eller
ledningen som fortsätter eller avgår vid ett lyckat Erbjudande. Lukas H. Lundin,
styrelseordföranden i IPC, är en del av familjen Lundin. Nemesia är ett
investmentbolag som är närstående till familjen Lundin. Se avsnittet ”Bakgrund
och motiv”.
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Skattefrågor
Skattefrågor i Sverige
Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras för aktieägare i
IPC med anledning av Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande
regler och praxis för innehavare av Aktier som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige om inte annat anges. Redogörelsen omfattar inte situationer då
värdepapper innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller innehas av
handelsbolag. Redogörelsen omfattar inte heller aktier eller andra värdepapper
som innehas i ett s.k. investeringssparkonto. Inte heller behandlas de särskilda
skatteregler som gäller för vissa speciella företagskategorier. Vidare behandlas
inte reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i
bolagssektorn som kan bli tillämpliga om Aktier i IPC anses vara näringsbetingade
andelar.1 Inte heller omfattas de särskilda reglerna som kan bli tillämpliga på
innehav i bolag som förvärvats med stöd av så kallade kvalificerade aktier i
fåmansföretag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror
delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare rekommenderas därför
rådfråga skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma.
Aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige

Här avses med ”obegränsad skattskyldighet” innehavare av aktier eller värdepapper
som är (i) en fysisk person som är bosatt, eller som stadigvarande vistas, i Sverige
eller som har väsentlig anknytning till Sverige, eller (ii) en juridisk person som är
registrerad i Sverige eller vars styrelse har sitt säte i Sverige om en registrering inte
har ägt rum.
Avyttring av Aktier i Erbjudandet

Kapitalvinstbeskattning sker först när Aktierna avyttras på marknaden eller när
Aktierna avyttras i Erbjudandet. En försäljning av Aktier i Erbjudandet behandlas
som en avyttring av aktier som utlöser kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinsten eller
kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan Euroclear-ersättningen
(försäljningsersättningen) efter avdrag för eventuella försäljningsutgifter
(exempelvis courtage) och det skattemässiga värdet för de köpta Aktierna.
Vid beräkningen av det skattemässiga värdet för de Aktier som säljs inom ramen
för Erbjudandet ska det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga Aktier
användas. Omkostnadsbeloppet får även bestämmas med stöd av schablonmetoden,
1

Marknadsnoterade aktier är näringsbetingade bland annat om aktieinnehavet utgör en kapitaltillgång
hos investeraren och om innehavet antingen uppgår till minst 10 % av röstetalet för samtliga aktier i
företaget eller om innehavet betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller annat, på visst sätt
definierat, närstående företag. Vidare gäller ett krav om att aktierna ska ha varit näringsbetingade hos
säljaren i minst ett år före avyttringen för att avyttringen ska vara skattefri respektive icke-avdragsgill.
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vilket innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 % av
försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.
Det skattemässiga värdet för Aktierna som erhölls vid sakutdelningen till Lundin
Petroleums aktieägare baseras på en fördelning av det skattemässiga värdet mellan
dessa Aktier och aktieägarnas aktier i Lundin Petroleum. Fördelningen kommer att
bekräftas genom Skatteverkets allmänna råd och Skatteverkets meddelande.
Fysiska personer

Kapitalvinst beskattas hos fysiska personer i inkomstslaget kapital med en
skattesats om 30 %. Uppkommer kapitalförlust på aktier och andra
marknadsnoterade delägarrätter, är denna fullt avdragsgill mot kapitalvinst samma
år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i
investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (s.k. räntefonder).
Eventuell överskjutande förlust är avdragsgill till 70 % och kan kvittas mot andra
intäkter i inkomstslaget kapital. Uppkommer ett sammanlagt underskott av kapital
medges reduktion från skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt
fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 % av ett underskott som inte
överstiger 100 000 SEK och med 21 % av resterande underskott. Underskott kan
inte sparas till senare beskattningsår.
Aktiebolag

För aktiebolag beskattas kapitalvinster normalt i inkomstslaget näringsverksamhet
med en skattesats om 22 %. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra
delägarrätter får kvittas endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. I vissa fall kan sådana kapitalförluster dras av mot kapitalvinster
inom en koncern om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust,
som inte har kunnat utnyttjas visst år, får dras av mot motsvarande kapitalvinster på
delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
Ingen amerikansk skatterättslig rådgivning
Varken LPBV, IPC, Pareto Securities eller Computershare tillhandahåller någon
amerikansk skatterättslig rådgivning till aktieägare med hemvist i USA, eller som
på annat sätt är föremål för amerikansk skattelagstiftning. Sådana personer är
ensamma ansvariga för att avgöra de skattemässiga konsekvenserna ett deltagande i
Erbjudandet medför och uppmanas därför rådfråga skatterådgivare om de
skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för deras del, inklusive
skattekonsekvenser av statlig, lokal och icke-amerikansk skattelag och den möjliga
effekt ändringar i skattelagstiftningen skulle kunna få.
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Skattefrågor i Kanada
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste kanadensiska federala
inkomstskatterättsliga reglerna enligt Income Tax Act (Canada) (”Kanadensisk
Inkomstskattelag”), per dagens datum, som generellt sett är tillämpliga för
aktieägare i IPC, som enligt Kanadensisk Inkomstskattelag anses inneha Aktier
som en kapitaltillgång, är på armlängds avstånd gentemot IPC och LPBV, inte är
närstående till IPC eller LPBV och som anmält sina Aktier till försäljning inom
ramen för Erbjudandet (”Innehavare”).
Aktier anses generellt utgöra en Innehavares kapitaltillgång enligt Kanadensisk
Inkomstskattelag såvida inte Innehavarens innehav av sådana aktier utgör en del av
dennes verksamhet att köpa och sälja värdepapper eller att Innehavaren har
förvärvat eller innehar aktierna i en transaktion eller i transaktioner som innebär
riskfylld handel.
Denna sammanfattning baseras på gällande bestämmelser i den Kanadensiska
Inkomstskattelagen, per dagens datum, samt gällande administrativa policys och
den praxis från Canada Revenue Agency (”CRA”) som offentliggjorts före dagens
datum. Denna sammanfattning beaktar även alla specifika förslag om ändringar av
den Kanadensiska Inkomstskattelagen som har offentliggjorts av Minister of
Finance (Canada) eller på dess vägnar, före dagens datum (det ”Kanadensiska
Skatteförslaget”), och bygger på antagandet att det Kanadensiska Skatteförslaget
kommer att antas i föreslagen form. Det kan inte garanteras att det Kanadensiska
Skatteförslaget kommer att antas i den föreslagna formen, eller att det
överhuvudtaget kommer att antas. Denna sammanfattning tar i övrigt inte hänsyn
till, eller förutser, några andra lagändringar, oavsett om det rör sig om juridiska,
statliga eller rättsliga beslut eller åtgärder eller ändringar i administrativa policys
eller praxis från CRA. Inte heller beaktar sammanfattningen regionala, statliga eller
utländska inkomstskatteregler eller överväganden, vilka kan skilja sig väsentlig
från de som beskrivs i denna sammanfattning.
Denna sammanfattning gäller inte Innehavare (a) som är en finansiell institution
(”financiell institution”) i enlighet med reglerna om marknad-till-marknad (”markto-market”) i den Kanadensiska Inkomstskattelagen, (b) med andel i en
skatteskyddad investering (”tax shelter investment”) enligt definitionen i den
Kanadensiska Inkomstskattelagen, (c) som är en specificerad finansiell institution
(”specified financial institution”) enligt definitionen i den Kanadensiska
Inkomstskattelagen, (d) som rapporterar sitt kanadensiska skatteresultat
(”Canadian tax results”), enligt definitionen i den Kanadensiska
Inkomstskattelagen, i en annan valuta än CAD, (e) som har ingått eller kommer att
ingå ett derivatavtal (”derivative forward agreement”) enligt definitionen i den
Kanadensiska Inkomstskattelagen avseende Aktierna eller (f) som har ingått eller
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kommer att ingå ett arrangemang rörande utdelning (”dividend rental
arrangement”) avseende Aktierna enligt definitionen i den Kanadensiska
Inkomstskattelagen.
Denna sammanfattning är av generell natur och är inte, och avser inte heller att
vara, eller anses utgöra, legal- eller skatterådgivning eller en framställning till en
särskild Innehavare. Denna sammanfattning är inte uttömmande och täcker inte alla
kanadensiska federala inkomstskatterättsliga regler. Varje Innehavare uppmanas
därför rådfråga skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan
uppkomma i deras specifika situation, inklusive tillämpningen och effekten av
inkomst- och annan skattelagstiftning i något land, region eller annan jurisdiktion
som kan vara tillämplig för Innehavaren.
Avyttring av Aktier i Erbjudandet (personer med hemvist i Kanada)

Denna del av sammanfattningen är tillämplig enbart på Innehavare som enligt
Kanadensisk Inkomstskattelag och tillämpliga inkomstskatteavtal och
överenskommelser till största delen bor eller bedöms ha sin hemvist i Kanada
(”Bosatt Innehavare”).
En Bosatt Innehavare, för vilken Aktierna inte utgör en kapitaltillgång, kan under
vissa förutsättningar, göra ett oåterkalleligt val, i enlighet med paragraf 39(4) i den
Kanadensiska Inkomstskattelagen, som innebär att Aktierna tillsammans med alla
andra kanadensiska värdepapper som innehas av en sådan person anses utgöra
kapitaltillgångar. En Bosatt Innehavare som överväger att göra ett sådant val
rekommenderas först rådfråga sin skatterådgivare.
En Bosatt Innehavare kommer att realisera en kapitalvinst (eller kapitalförlust)
motsvarande det belopp som utgör skillnaden mellan den ersättning som erhålls vid
en försäljning av en Aktie till LPBV inom ramen för Erbjudandet efter avdrag för
eventuella försäljningsutgifter och som överstiger (eller understiger) den justerade
kostnadsbasen för Aktien omedelbart före köpet av Aktien.
Hälften av en sådan kapitalvinst (”skattepliktig kapitalvinst”) som realiserats av
en Bosatt Innehavare ska räknas med vid beräkningen av den Bosatta Innehavarens
inkomster, och hälften av en sådan kapitalförlust (”avdragsgill kapitalförlust”)
som realiserats av en Bosatt Innehavare ska generellt sett dras av mot skattepliktig
kapitalvinst som realiserats av en Bosatt Innehavare under det kalenderår då
avyttringen skett. Avdragsgill kapitalförlust som överstiger skattepliktig
kapitalvinst under ett taxeringsår får generellt sett dras av mot skattepliktig
kapitalvinst som realiserats någon gång under de tre föregående beskattningsåren
eller något efterföljande beskattningsår, under förutsättning att detta sker i enlighet
med tillämpliga bestämmelserna i den Kanadensiska Inkomstskattelagen.
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Realisationsvinster som realiserats av en individ (inklusive vissa truster) kan
komma att bli föremål för alternativ minimiskatt.
Om en Bosatt Innehavare är ett bolag ska en avdragsgill kapitalförlust som
realiserats vid avyttrande av Aktier reduceras med värdet av sådana utdelningar
som den Bosatta Innehavaren erhållit, eller som denne anses ha erhållit, genom sitt
innehav av dessa Aktier (eller aktier som ersatt sådana Aktier), i den utsträckning
och under de omständigheter som föreskrivs i den Kanadensiska
Inkomstskattelagen. Liknande regler kan vara tillämpbara om ett bolag är delägare
i ett handelsbolag eller förmånstagare i en trust som äger Aktier, eller där
handelsbolaget eller trusten själva är delägare i ett handelsbolag eller
förmånstagare i en trust som äger Aktier.
Om den Bosatta Innehavaren är ett kanadensiskt kontrollerat privat bolag
(”Canadian-controlled private corporation”) enligt definitionen i den
Kanadensiska Inkomstskattelagen kan denne vara skyldig att betala preliminär och
återbetalningsbar skatt på sammanlagd inkomst från investeringar, som till viss del
innefattar skattepliktig kapitalvinst.
Avyttring av Aktier i Erbjudandet (personer med hemvist utanför Kanada)

Den följande delen av sammanfattningen är tillämplig på Innehavare som enligt
Kanadensisk Inkomstskattelag och tillämpliga inkomstskatteavtal samt
överenskommelser, inte till största delen bor eller bedöms ha sin hemvist i Kanada
och vars innehav av Aktier inte har (och som inte bedöms ha) samband med
verksamhet som bedrivs i Kanada (”Icke-bosatt Innehavare”). Denna del av
sammanfattningen är inte tillämplig på en Icke-bosatt Innehavare som också är
försäkringsgivare som bedriver försäkringsverksamhet i Kanada.
En Icke-bosatt Innehavare är inte föremål för beskattning under den Kanadensiska
Inkomstskattelagen vad gäller realiserad kapitalvinst som uppstår vid avyttring av
Aktier inom ramen för Erbjudandet, om inte Aktien utgör skattepliktig kanadensisk
egendom (”taxable Canadian property”) enligt den Kanadensiska
Inkomstskattelagen.
Under förutsättning att Aktierna vid en viss given tidpunkt är noterade på avsedda
börser (innefattande Torontobörsen) utgör Aktierna generellt sett inte skattepliktig
kanadensisk egendom för Innehavare vid denna tidpunkt, såvida inte följande
förutsättningar var uppfyllda någon gång under de 60 direkt föregående
månaderna: (i) 25 % eller mer av IPC:s utgivna aktier i någon klass eller serie
ägdes av en kombination av (a) Icke-bosatta Innehavare, (b) personer som Ickebosatta Innehavare handlade med på icke-armlängds avstånd enligt den
Kanadensiska Inkomstskattelagen och (c) handelsbolag som den Icke-bosatta
Innehavare som avses i (b) är delägare i, direkt eller indirekt genom ett eller flera
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handelsbolag; och (ii) mer än 50 % av Aktiernas marknadsvärde härleddes, direkt
eller indirekt, från en kombination av (a) fast egendom i Kanada, (b) kanadensiska
råvaruegendomar, (c) skogsegendom och (d) optioner avseende någon sådan
egendom, enlig den Kanadensiska Inkomstskattelagen. En Icke-bosatt Innehavares
Aktier kan under vissa omständigheter även anses vara skattepliktig kanadensisk
egendom enligt Kanadensisk Inkomstskattelag.
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Frågor och svar
Varför lämnar LPBV, såsom ett helägt dotterbolag till IPC, ett erbjudande om att
köpa Aktier?

LPBV och IPC anser att Erbjudandet är fördelaktigt eftersom det förser samtliga
aktieägare i IPC med likvärdiga möjligheter att utvärdera om de vill behålla eller
avyttra sina Aktier under perioden för Erbjudandet med hänsyn till att vissa
aktieägare i Lundin Petroleum (som har blivit aktieägare i IPC efter
sakutdelningen) kan ha, eller inte ha, strategiska och investeringsmål som
överensstämmer med IPC-tillgångarna och IPC:s föreslagna strategi.
Hur mycket erbjuds i ersättning för Aktierna och vilken form har ersättningen?

CDS-ersättningen för Aktier registrerade av CDS uppgår till 4,77 CAD per Aktie.
Euroclear-ersättningen för Aktier registrerade av Euroclear uppgår till motsvarande
belopp i SEK som kommer att fastställas så snart som möjligt efter slutförandet av
Erbjudandet. Den finala Euroclear-ersättningen i SEK kommer därför inte att
fastställas förrän efter att Erbjudandet har slutförts.
Växelkursen som kommer att användas för att växla CAD till SEK kommer att
vara den för Pareto Securities tillgängliga marknadskursen på det datum som
medlen växlas. Aktieägarna som anmält Aktier till försäljning i Erbjudandet står
för samtliga risker relaterade till valutakursväxlingar mellan CAD och SEK,
fluktuationer i valutakurserna för CAD och SEK och det faktiska datum då
växlingen kommer att ske.
Vänligen notera att om en innehavare av Aktier önskar erhålla CDS-ersättningen
istället för Euroclear-ersättningen, kan en sådan innehavare överföra sina Aktier till
CDS och acceptera Erbjudandet i enlighet med de instruktioner som framgår i
avsnittet ”Villkor och anvisningar” – ”Särskild information för innehavare av
Aktier registrerade av CDS” – ”Information om Aktier som är registrerade av
CDS” före 17.00 (EST) på Utgångstiden. Om en sådan innehavare redan har
accepterat Erbjudandet i Sverige måste en sådan accept återkallas innan Aktierna
överförs till CDS. För information om hur Aktierna kan flyttas från att innehas
genom Euroclear till att istället innehas genom CDS, se frågan ”Hur flyttar jag
mina Aktier från att vara registrerade hos Euroclear i Sverige och noterade på
First North till att bli registrerade hos CDS i Kanada och noterade på
Torontobörsen?” nedan.
Aktieägare vars Aktier förvärvas inom ramen för Erbjudandet kommer att ersättas
med ovan angiven ersättning, beroende på om Aktierna är registrerade av CDS
eller Euroclear (med förbehåll för innehållande av källskatt, om tillämpligt).
Ersättningen sker genom en kontant utbetalning så snart som möjligt efter
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Utgångstiden för Erbjudandet. LPBV kommer inte under några omständigheter att
betala ränta på ersättningen, oavsett eventuella dröjsmål med betalningen.
Kostar det något att delta i Erbjudandet?

Deltagande i Erbjudandet innebär inte att några avgifter behöver betalas till LPBV,
IPC, Pareto Securities eller Computershare. Aktieägare som innehar Aktier genom
förvaltare (t.ex. agent, mäklare, bank, trust eller liknande) uppmanas dock att
rådfråga sin förvaltare huruvida några transaktionskostnader kan aktualiseras.
Hur många aktier kan jag sälja?

Berättigade aktieägare i IPC kan anmäla samtliga, men inte färre än samtliga, av
sina Aktier till försäljning i Erbjudandet.
Vad händer om det sammanlagda värdet av Aktierna som anmäls till Erbjudandet
överstiger 100 miljoner USD?

Om den sammanlagda ersättningen för Aktierna som anmälts till försäljning i
Erbjudandet, och som inte vederbörligen återkallats, överstiger 100 miljoner USD
kommer Aktierna som anmälts till försäljning att accepteras för köp pro rata i
förhållande till det totala antalet Aktier som har anmälts för försäljning (med
justeringar för att undvika köp av fraktioner av Aktier).
Hur kommer LPBV att betala för Aktierna?

LPBV avser att finansiera köp av Aktier inom ramen för Erbjudandet genom att
utnyttja LPBV:s befintliga kreditfacilitet.
Hur lång tid har jag på mig att anmäla mina Aktier till försäljning?

Aktieägare vars Aktier är registrerade av Euroclear kan anmäla sina Aktier till
försäljning fram till och med kl. 15.00 (CET) den 16 maj 2017.
Aktieägare vars Aktier är registrerade av CDS kan anmäla sina Aktier till
försäljning fram till och med Utgångstiden, dvs kl. 17.00 (EST) den 23 maj 2017.
För en aktieägare vars Aktier är registrerade hos en agent, mäklare, bank, trust eller
annan förvaltare är det, av administrativa skäl, troligt att den sista dagen en sådan
aktieägare kan instruera en sådan förvaltare att anmäla Aktier till försäljning i
Erbjudandet infaller tidigare. Sådan aktieägare uppmanas därför att kontakta sin
agent, mäklare, bank, trust eller annan förvaltare för att få sista dagen för sin
anmälan till försäljning av Aktierna bekräftad.
Är Erbjudandet villkorat?

Nej, Erbjudandet är inte föremål för några villkor för dess fullföljande.

26

Hur anmäler jag mig till att delta i Erbjudandet?

Aktieägare som vill anmäla Aktier till försäljning registrerade av Euroclear till
Erbjudandet måste underteckna och lämna in en korrekt ifylld anmälningssedel till
Pareto Securities i god tid före anmälningsperiodens sista dag så att den är Pareto
Securities tillhanda senast kl. 15.00 (CET) den 16 maj 2017, såsom beskrivet under
”Villkor och anvisningar” – ”Särskild information för innehavare av Aktier
registrerade av Euroclear” – ”Direktregistrerat innehav”.
Aktieägare som vill anmäla Aktier till försäljning registrerade av CDS till
Erbjudandet måste överföra de anmälda Aktierna enligt förfarandet för kontoföringsöverlåtelse som beskrivs under ”Villkor och anvisningar” – ”Särskild
information för innehavare av Aktier registrerade av CDS”– ”Information
avseende Aktier registrerade av CDS”, senast kl. 17.00 (EST) den 23 maj 2017
(Utgångstiden).
Aktieägare som har fysiska Aktier ska kontakta Computershare på telefonnummer
+1 800 564 6253 eller +1 514 982 7555 för att begära tillämplig anmälningssedel
för de anmälda fysiska Aktierna.
Aktieägare vars Aktier innehas genom en agent, mäklare, bank, trust eller annan
förvaltare måste instruera sin agent, mäklare, bank, trust eller annan förvaltare att
genomföra transaktionen. Sådan aktieägare kan även kontakta Pareto Securities
eller Computershare för assistans. För vidare information, se anvisningarna på
anmälningssedeln.
Vad händer om jag inte gör något?

Vänligen notera att om du väljer att inte delta i Erbjudandet så händer ingenting
med dina Aktier i IPC. Din andel aktier och röster i IPC kan dock öka något när
IPC förvärvar de av LPBV köpta Aktierna genom att emittera preferensaktier av
serie A till LPBV som ersättning för köpet och inlösen av sådana Aktier.
Påverkas min skattesituation om jag inte gör någonting?

Se avsnitten ”Skattefrågor i Sverige” och ”Skattefrågor i Kanada”.
Har jag rätt att återkalla min anmälan?

Ja, du har rätt att återkalla anmälan av försäljning av Aktier när som helst fram till
utgången av respektive anmälningsperiod.
Återkallelsen ska, för att kunna göras gällande, ske skriftligen och för Aktier som
är registrerade av Euroclear ha kommit Pareto Securities tillhanda senast kl. 15.00
(CET) den 16 maj 2017, och för Aktier som är registrerade av CDS ha kommit
Computershare tillhanda senast kl. 17.00 (EST) den 23 maj 2017.
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Kan Erbjudandet återkallas, förlängas eller ändras?

LPBV har inte förbehållit sig rätten att återkalla Erbjudandet. LPBV har emellertid
uttryckligen förbehållit sig rätten att förlänga respektive anmälningsperiod för
Erbjudandet om det krävs enligt gällande lag eller annars är önskvärt.
Har LPBV, IPC eller dessa bolags styrelser tagit ställning till Erbjudandet?

Styrelsen i LPBV har godkänt Erbjudandet. Notera dock att varken IPC, LPBV,
dess styrelser, Pareto Securities eller Computershare ger någon rekommendation
till dig eller någon annan aktieägare om att acceptera eller att avstå från att
acceptera Erbjudandet. Du måste själv fatta beslut om att anmäla dina Aktierna till
försäljning i Erbjudandet eller inte.
Nemesia, Landor och medlemmarna i IPC:s styrelse och ledning har meddelat
LPBV om att de inte avser anmäla sina Aktier till försäljning i Erbjudandet.
När sker utbetalning av likvid?

För de Aktier som tas upp i Erbjudandet kommer LPBV att betala Euroclearersättning (dvs. den ersättning som utgår för Aktier registrerade av Euroclear) eller
CDS-ersättning (dvs. den ersättning som utgår för Aktier registrerade av CDS)
kontant till aktieägarna efter avdrag för eventuellt innehållande av källskatt och
utan ränta. Utbetalningen kommer att ske så snart som möjligt efter Erbjudandets
slutförande. I händelse av en pro rata-fördelning förväntar sig LPBV dock inte att
kunna genomföra betalningen av Aktierna förrän cirka tre arbetsdagar efter
Utgångstiden. LPBV:s skyldighet att erlägga betalning enligt Erbjudandet kommer
att vara fullgjord när LPBV har erlagt full betalning, i CAD, för samtliga Aktier
som tagits upp i Erbjudandet till Computershare.
I vilken valuta kommer ersättningen för Aktierna att betalas?

Ersättning för Aktier som är registrerade av CDS kommer att betalas ut av LPBV i
CAD (med förbehåll för innehållande av källskatt, om tillämpligt). LPBV kommer
att betala för samtliga Aktier som de köper i Erbjudandet i CAD. Ersättningen för
Aktier som är registrerade av Euroclear kommer att betalas ut till ett belopp i SEK
som motsvarar CDS-ersättningen. Beloppet i SEK kommer att fastställas så snart
som möjligt efter slutförandet av Erbjudandet. Den finala Euroclear-ersättningen i
SEK kommer därför inte att fastställas förrän efter att Erbjudandet har slutförts.
Växelkursen som kommer att användas för att växla CAD till SEK kommer att
vara den för Pareto Securities tillgängliga marknadskursen på det datum som
medlen växlas. Aktieägarna som anmält Aktier till försäljning i Erbjudandet står
för samtliga risker relaterade till valutaväxlingar mellan CAD och SEK,
fluktuationer i valutakurserna för CAD och SEK och det faktiska datum då
växlingen kommer att ske.
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Vänligen notera att om en innehavare av Aktier önskar erhålla CDS-ersättning
(dvs. 4,77 CAD per Aktie) istället för Euroclear-ersättning, kan en sådan
innehavare överföra sina Aktier till CDS och acceptera Erbjudandet i enlighet med
de instruktioner som framgår i avsnittet ”Villkor och anvisningar” – ”Särskild
information för innehavare av Aktier registrerade av CDS” – ”Information om
Aktier som är registrerade av CDS” före 17.00 (EST) före Utgångstiden. Om en
sådan innehavare redan har accepterat Erbjudandet i Sverige måste en sådan accept
återkallas innan Aktierna överförs till CDS. För information om hur Aktierna kan
flyttas från att innehas genom Euroclear till att istället innehas genom CDS, se
frågan ”Hur flyttar jag mina Aktier från att vara registrerade hos Euroclear i
Sverige och noterade på First North till att bli registrerade hos CDS i Kanada och
noterade på Torontobörsen?” nedan.
Hur flyttar jag mina Aktier från att vara registrerade hos Euroclear i Sverige och
noterade på First North till att bli registrerade hos CDS i Kanada och noterade på
Torontobörsen?

Skulle innehavare av Aktier vilja överföra sina Aktier som för närvarande är
registrerade hos Euroclear i Sverige till att istället bli registrerade hos CDS i
Kanada, eller vice versa, måste aktieägaren kontakta sin bank, mäklare eller
förvaltare för att arrangera en sådan flytt. Varken LPBV, IPC, Pareto Securities
eller Computershare har möjlighet att assistera direkt vid en sådan överflyttning av
Aktier.
Varför är anmälningsperioden längre för Aktier som är registrerade av CSD jämfört
med Aktier som är registrerade av Euroclear?

Anledningen till att anmälningsperioderna för Aktier som är registrerade av
Euroclear och CDS skiljer sig åt är att det med hänsyn till tidsskillnaden mellan
Sverige och Kanada och det tekniska system som används samt de mellanhänder
som länkar samman Euroclear och CDS är nödvändigt att ha en längre
anmälningsperiod i det kanadensiska systemet som hanteras av CDS jämfört med
det svenska systemet som hanteras av Euroclear.
Varför har jag inte fått något informationsdokument?

Ingen information kommer att distribueras direkt till aktieägare i IPC genom
Euroclear eller på annat sätt. Informationsdokument och anmälningssedel kan
beställas av Pareto Securities på telefonnummer +46 8 402 51 40 eller genom
e-post till issueservice.se@paretosec.com eller från Computershare genom att ringa
+1 800 564 6253 eller +1 514 982 7555 eller genom e-post till
corporateactions@computershare.com. Informationsdokument och
anmälningssedlar finns också tillgängliga på hemsidorna
www.international-petroleum.com och www.paretosec.com. Detta
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informationsdokument kommer att distribueras till parter anslutna till CDS den
24 april 2017 genom CDS internetbaserade system CDSX.
Hur får jag tillbaka mina Aktier om jag har anmält dem till försäljning men de inte
tagits upp i Erbjudandet?

Aktier som inte tagits upp i Erbjudandet med anledning av pro rata-fördelningen
eller felaktig anmälan eller Aktier som inte tagits upp med anledning av
Erbjudandets upphörande kommer att återlämnas så snart det är praktiskt
genomförbart efter Utgångstiden eller Erbjudandets upphörande, utan kostnad för
aktieägaren.
Vart vänder jag mig för att beställa en ny anmälningssedel eller ett nytt
informationsdokument, samt för att få veta mer om Erbjudandet?

Om du vill ha mer information om Erbjudandet eller beställa en ny
anmälningssedel eller ytterligare informationsdokument kontaktar du, i Sverige,
Pareto Securities på telefonnummer +46 8 402 51 40 eller e-post
issueservice.se@paretosec.com, eller i Kanada, Computershare på telefonnummer
+1 800 564 6253 eller +1 514 982 7555 eller genom e-post till
corporateactions@computershare.com. Informationsdokumentet och
anmälningssedeln finns också tillgängliga på www.international-petroleum.com
och www.paretosec.com.

INGEN PERSON HAR GIVITS BEHÖRIGHET ATT FÖR LPBV:S, IPC:S
ELLER DESS STYRELSERS RÄKNING LÄMNA NÅGON
REKOMMENDATION TILL NÅGON AKTIEÄGARE OM ATT ANMÄLA
ELLER ATT AVSTÅ FRÅN ATT ANMÄLA AKTIER TILL
FÖRSÄLJNING I ERBJUDANDET. INGEN PERSON HAR GIVITS
BEHÖRIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA INFORMATION ELLER ATT
GÖRA UTTALANDEN SOM AVSER ERBJUDANDET SOM
PRESENTERAS I DETTA INFORMATIONSDOKUMENT. OM SÅDAN
REKOMMENDATION HAR GIVITS ELLER SÅDAN INFORMATION
LÄMNATS ELLER SÅDANT UTTALANDE HAR GJORTS SKA DET
INTE FÖRLITAS PÅ OCH INTE ANSES HA GODKÄNTS AV LPBV, IPC,
DESS STYRELSER, PARETO SECURITIES ELLER COMPUTERSHARE.

