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        Igrene och ICONOIL  
 ICONOIL Group Ltd avstod från sin option att teckna aktier i 

Igrene per den 15 mars i år för 5 Mkr till kursen 14 kronor per 

aktie. Därefter har bolaget återkommit med olika förslag om 

successiv upptrappning av sitt ägande i Igrene samtidigt som 

bolaget nu ansöker om egna undersökningstillstånd i 

Siljansringen. 

   

De diskussioner som förts i anledning av ICONOILs propåer är fort-

farande i sin linda och många öppna frågor håller på att redas ut. 

Huvudlinjen i ICONOILs skiss till att kunna öka sitt ägande i Igrene 

från dagens 5.2% har varit att över tiden kunna utnyttja 

teckningsoptioner till fast kurs. 

Igrenes styrelse har prövat ICONOILs förslag men kunnat konstatera 

att dessa inte kan accepteras med hänsyn till den svenska 

aktiemarknadens regler och Igrenes ansvar gentemot alla övriga aktie-

ägare.  

Igrene har erbjudit sig att upprätta ett förslag till, enligt svensk lag 

hållbart samarbetsavtal, dock efter att dessförinnan ha fått möjlighet 

att på plats i Kanada träffa bolagets ledning, ta del av dess 

organisation, forskningsverksamhet och arbeten i fält. 

 

Nu har ICONOIL startat ett svenskt bolag med firma All Natural 

Swedish Oil (ANSO) AB. Detta bolag har i dagarna, utan att 

informera AB Igrene, ansökt om sju undersökningstillstånd för gas 

och olja i Siljansringen. Tre av dessa tillstånd handlar om områden 



som Igrene efter många år av undersökningar valt att inte förnya, men 

fyra områden står i direkt konflikt med Igrenes intressen och de 

rättsprocesser som bolaget just nu bedriver för att försvara dessa 

områden. Ansökan är undertecknad av ANSOs ende styrelseledamot, 

tillika styrelseledamot i AB Igrene, Lennart Pihl. 

 

Igrenes styrelse anser att ICONOIL och dess styrelserepresentant i AB 

Igrene, Lennart Pihl, handlat osolidariskt gentemot AB Igrene och 

uppmanat honom att avgå ur AB Igrenes styrelse. 

 

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

  
 

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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