Lundin Petroleum BV:s erbjudande till ägare av aktier i International Petroleum Corporation
Skickas eller inlämnas till:
Pareto Securities AB
Issuer Service/IPC
Box 7415, Berzelii Park 9
103 91 Stockholm, Sverige

Alternativt till:
Fax: +46 8-402 51 41
Email (inscannad kopia):
issueservice.se@paretosec.com

Acceptperiod:
25 April – 16 maj 2017

Anmälningssedeln ska vara Pareto Securities tillhanda senast kl 15:00 (CET) den 16 maj 2017.
Lundin Petroleum B.V. (”LPBV”), helägt dotterbolag till International Petroleum Corporation (”IPC”), lämnade den 24 april 2017 ett erbjudande till
aktieägare i IPC om förvärv av stamaktier i IPC (“Aktierna”) upp till ett värde om 100 miljoner amerikanska dollar (USD) (”Erbjudandet”). För varje aktie i
IPC erbjuds en summa i svenska kronor som skyndsamt efter slutförandet av Erbjudandet fastställs och som kommer att motsvara 4,77 kanadensiska dollar
(CAD) kontant enligt vid tillfället tillgänglig växelkurs. Courtage utgår ej. Villkoren för Erbjudandet anges i informationsdokumentet till aktieägare i IPC
daterad den 24 april 2017 (”Informationsdokumentet”) som är tillgängligt på IPC’s hemsida www.international-petroleum.com och Pareto Securities AB:s
hemsida www.paretosec.com.

Observera att om aktierna är förvaltarregistrerade ska accept ske i enlighet med instruktion från förvaltaren. Denna
anmälningssedel/fullmakt ska då ej användas.
Härmed anmäls att jag/vi, enligt villkoren i Informationsdokumentet, önskar överlåta nedanstående aktier i IPC.
Antal Aktier:

Aktierna är registrerade på VP -konto:

Om det ovan angivna VP-kontot är ett s.k. omläggningskonto, måste ni snarast kontakta er bank/förvaltare för att få detta omregistrerat.

Erläggande av vederlag/återföring av överskjutande aktier kommer att påbörjas när LPBV har offentliggjort utfallet av Erbjudandet, vilket förväntas ske
den 26 maj 2017 eller skyndsamt därefter.
Jag/vi förstår och godkänner att:
 Ofullständig, felaktigt ifylld eller för sent inkommen anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende.
 Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text.
 Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi har tagit
del av och förstått Informationsdokumentet.
 Jag/vi är medvetna om att den slutliga summan i svenska kronor som jag kan
komma att erhålla för de aktier som jag överlåter i enlighet med denna
anmälningssedel inte kommer att fastställas förrän efter att Erbjudandet
avslutats (och motsvara 4,77 kanadensiska dollar (CAD) per det datumet) och
att jag/vi bär 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.
 Jag/vi är medvetna om att Erbjudandet är begränsat till 100 miljoner
amerikanska dollar (USD) varför det inte är säkert att jag/vi kommer att få

överlåta samtliga aktier som anges i denna anmälningssedel till LPBV.
 Undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel innebär i sig inte att
en kundrelation uppstår mellan tecknaren och Pareto Securities. Pareto
Securities kommer därmed inte att kundkategorisera ägare eller genomföra en
passandebedömning avseende denna anmälan.
 Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi har läst
och förstått vad som anges nedan under "VIKTIG INFORMATION" och att
undertecknad inte är en där åsyftad person, eller agerar för en sådan persons
räkning.
 Genom undertecknade av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi har tagit
del av, förstått och är bundna av det som framgår i Bilaga A.

 Om aktierna är pantsatta, måste anmälningssedeln även fyllas i och
undertecknas av panthavaren, varmed denne bekräftar att pantsättningen
upphör om Erbjudandet fullföljs.

Genom undertecknande av denna anmälningssedel ger jag/vi härmed Pareto Securities och Computershare Trust of Canada i uppdrag och fullmakt att
för min/vår räkning överlåta ovanstående aktier i IPC enligt villkoren i Informationsdokumentet.
Uppgifter om ägaren

Uppgifter om panthavaren (i förekommande fall)

PERSON/ORGANISATIONSSNUMMER

EFTERNAMN, TILLTALSNAMN (ALT. FIRMA)

TELEFON DAGTID
1

ADRESS (GATA/BOX)

POSTNUMMER

PERSON/ORGANISATIONSSNUMMER

EFTERNAMN, TILLTALSNAMN (ALT. FIRMA)

TELEFON DAGTID
1

ADRESS (GATA/BOX)

ORT

DATUM OCH UNDERSKRIFT AV AKTIEÄGAREN (i förekommande fall av förmyndare)/BEHÖRIG
FIRMATECKNARE

POSTNUMMER

ORT

DATUM OCH UNDERSKRIFT AV PANTHAVAREN

Leverans av Aktier som innehas i CDS enligt de förfaranden för bokföringsöverföring via CDSX som beskrivs i Informationsdokumentet senast 17:00
(EST) den 23 maj 2017 ska anses utgöra en accept genom undertecknade och inskickande av detta acceptansformulär.
VIKTIG INFORMATION
Erbjudandet 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 (en sådan person befinner sig i en ”Otillåten Jurisdiktion”). Erbjudandet kan inte accepteras av någon person
på något sätt eller med något kommunikationsmedel i eller från en Otillåten Jurisdiktion. Varken Informationsdokumentet, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet
kommer att, eller får, postas eller spridas på annat sätt i eller till en Otillåten Jurisdiktion. LPBV kommer inte att utbetala något vederlag enligt Erbjudandet i eller till Otillåten Jurisdiktion.
Informationsdokumentet, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser en Otillåten Jurisdiktion.
Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i en Otillåten Jurisdiktion får inte vidarebefordra anmälningssedeln, Informationsdokumentet
eller andra till Erbjudandet relaterade dokument till sådana personer.

1

I de fall tecknaren är en omyndig eller juridisk person ska teckningsanmälan åtföljas av behörighetshandlingar vilka utvisar rätt att underteckna anmälningssedeln för dennes räkning.

Bilaga A
Denna Bilaga A är en översättning av tillämpliga delar av ”Exhibit A” till den engelska anmälningssedeln och har tagits fram för att underlätta för
svensktalande aktieägare. I händelse av att de två språkversionerna inte överensstämmer ska den engelska versionen äga företräde och undertecknad av
denna anmälningssedel vara bunden av ”Exhibit A” i den engelska anmälningssedeln. Den engelska anmälningssedeln finns tillgänglig på IPC:s hemsida
www.international-petroleum.com och Pareto Securities AB:s hemsida www.paretosec.com.
Undertecknad av denna anmälningssedel säljer och överlåter härmed samtliga rättigheter, äganderätt och intresse i och till Aktierna som omfattas av
denna anmälningssedel med förbehåll för och som verkställs genom LPBV:s accept av förvärv av Aktierna. Undertecknad av denna anmälningssedel säljer
och överlåter även samtliga rättigheter förmåner och fordringar som härrör eller uppkommer eller har uppkommit till följd av den undertecknade status
som aktieägare i IPC. Undertecknad överlåter och säljer även samtliga utdelningar, betalningar, värdepapper, rättigheter, tillgångar eller andra intressen
som kan deklareras, betalas, utfärdas, distribueras eller överlåtas på eller avseende sådana Aktier på eller efter det datum då Aktierna accepteras av LPBV
för förvärv och det datum då Aktierna betalas inom ramen för Erbjudandet. Undertecknad utser härmed Pareto Securities AB (det “Svenska
Emissionsinstitutet”) och/eller Computershare Trust Company of Canada (det “Kanadensiska Förvaringsinstutet”) och representanter från LPBV som
fullmäktig för undertecknad avseende sådana Aktier med omedelbar effekt från det datum då LPBV har erlagt betalning för sådana Aktier. De
befullmäktigade har rätt att utse annan fullmäktig i deras ställe, och de befullmäktigade har rätt att erhålla samtliga sådana förmåner och annars utnyttja
samtliga aktieägarrättigheter knutna till full äganderätt av Aktierna i enlighet med villkoren för Erbjudandet och med förbehåll för nedan.
Undertecknad garanterar härmed att:
(a)

undertecknad förstår att anmäla Aktier till försäljning genom något av de sätt som framgår i Informationsdokumentet utgör undertecknads
accept av villkoren för Erbjudandet;

(b)

när och i den omfattning som LPBV accepterar Aktier för betalning, kommer LPBV att förvärva en fritt överlåtbar och obegränsad äganderätt till
sådana Aktier och samtliga rättigheter sammanhängande med Aktierna och dessa Aktier och de sammanhängande rättigheterna kommer att
vara helt fria från belastningar såsom panträtt, hypotek, annan säkerhet eller annan begränsning oavsett slag, med förbehåll för att om
vinstutdelning betalas på Aktierna före eller på dagen som vederlag betalas för Aktierna ska sådan vinstutdelning tillhöra undertecknad;

(c)

undertecknad ska utfärda och tillhandahålla samtliga sådana ytterligare dokument som det Svenska Emissionsinstitutet, det Kanadensiska
Förvaringsinstitutet eller LPBV anser vara önskvärt eller nödvändigt för att genomföra överlåtelsen och förvärvet av Aktier som anmäls till
försäljning genom denna anmälningssedel; och

(d)

undertecknad har läst och godkänner villkoren för Erbjudandet.

Alla frågor som rör (i) antalet Aktier som accepteras för förvärv av LPBV, (ii) priset som ska betalas för Aktierna, (iii) formen för dokumenten, (iv) vem som
är berättigad aktieägare och (v) acceptans för betalning av Aktier som anmälts till försäljning, kommer att bestämmas av LPBV enligt eget gottfinnande.
LPBV:s bestämmande av sådana frågor kommer att vara slutligt bindande för alla parter om inte en domstol genom en dom fastställer en annan
bedömning av en sådan fråga eller om det krävs enligt lag. LPBV reserverar härmed rätten att enligt eget gottfinnande avvisa anmälningar om försäljning
av Aktier om sådana anmälningar inte är gjorda på de sätt som beskrivs i Informationsdokumentet eller acceptans av Aktier för betalning, eller betalning av
Aktier om det enligt LPBV:s bedömning skulle strida mot lag. LPBV förbehåller sig också rätten att godkänna eventuella fel eller oegentligheter i någon
anmälning om försäljning av Aktier. Ingen anmälan om försäljning av Aktier kommer att anses vara korrekt och vederbörligen genomförd förrän samtliga
fel eller oegentligheter har blivit rättade eller godkända. Varken LPBV, IPC, det svenska Emissionsinstitutet, det Kanadensiska Förvaringsinstitutet eller
någon annan person kommer att vara skyldiga att upplysa om en anmälan om försäljning av Aktier, eller en återkallelse av en sådan, är inkomplett, felaktig
eller det finns andra felaktigheter, inte heller kommer någon av dessa ådra sig något ansvar för underlåtenhet att ge sådan upplysning. LPBV:s tolkning av
villkoren för Erbjudandet (inklusive denna anmälningssedel) kommer att vara final och bindande om inte en domstol genom en dom fastställer en annan
bedömning av en sådan fråga eller om det krävs enligt lag.

