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        ICONOIL valde att inte utnyttja rätten att teckna aktier i 

AB Igrene den 15 mars 2016. 

   

Vid extra bolagstämma i Igrene den 30 november 2015 beslutades att 

rikta en emission av högst 357 142 teckningsoptioner till ICONOIL 

Group Ltd med åtföljande rätt att teckna högst 357 142 nya aktier à 14 

kronor per styck senast den 15 mars 2016. 

ICONOIL har nu valt att inte utnyttja sin rätt att teckna dessa aktier 

före den 15 mars varvid optionen har förfallit.  

 

Istället föreslår man att Igrenes aktieägare vid en extra bolagsstämma 

skall fatta beslut om ett nytt optionsprogram riktat mot ICONOIL, där 

nästa steg innebär att ICONOIL fram till den 15 juni 2016 genom 

teckningsoptioner får rätten att teckna 357 142 nya aktier till kursen 

14 kronor, det vill säga på oförändrade villkor. 

Igrenes styrelse kommer att ta ställning till nämnda förslag och 

återkommer inom kort med information i frågan och datum för 

eventuell extra bolagsstämma. 

 

Som tidigare meddelats har färdigställande av Igrenes första 

produktionshål fördröjts och produktionstesterna skjutits upp till våren 

2016, vilket även innebär att Igrenes likviditet är fortsatt god och att 

Igrenes vidare arbeten i fält påverkas endast marginellt om 

fullföljande av optionen flyttas fram 3 månader.  

 

De planer som finns på ett fördjupat samarbete mellan parterna 

påverkas ej av ovanstående åtgärder.  



 

 

ICONOIL äger sedan tidigare 384 615 aktier (5.2%) i Igrene. Om 

ICONOIL vid extra bolagsstämma erbjuds nya teckningsoptioner och 

utnyttjar dessa innebär detta att bolaget utökar sitt ägande i Igrene till 

9.6 % (5.2) eller 741 757 aktier (384 615) av Igrenes då totala antal 

aktier om 7 733 162.  

  

Läs mer i pressmeddelande från Igrene 2015-11-13  

 
  

 

 

 

För ytterligare information  

kontakta Mats Budh, verkställande direktör,  

mats.budh@igrene.se 

070-650 62 26 

 

Om Igrene 

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för  377 miljoner år sedan. Det är Europas 

största meteoritkrater. 

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen. Flera provborrningar har 

genomförts, och i flertalet av dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.  

Nu pågår arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om.  

Igrene har varit verksamt i cirka tolv år.  Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja 

inom mycket stora områden av den del av Siljansringen som ligger utanför nedslagskratern 

där förutsättningarna för att hitta lock, som håller gasen instängd, är goda.  

Med de ansökningar om nya undersökningstillstånd, som nyligen ingetts till Bergsstaten,  

ämnar Igrene att fördjupa undersökningsarbetet även på några platser innanför kraterkan-

ten. 

Se www.igrene.se  
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