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        Lennart Pihl lämnar Igrenes styrelse  
 Igrenes styrelse har tidigare uppmanat Lennart Pihl att lämna 

styrelsen pga att han har dubbla lojaliteter när det gäller Igrene. 

 

 Lennart Pihl meddelade idag att han lämnar styrelsen ”för att 

underlätta förhandlingarna och undanröja eventuella hinder inför ett 

samarbetsavtal mellan AB Igrene och ICONOIL Group Ltd”. 

 Igrenes ordförande Ola Blumenberg betonar att det råder ett avtalslöst 

förhållande mellan Igrene och ICONOIL och att det inte förs några 

förhandlingar parterna emellan. 

 Däremot finns det anledning för parterna att träffas och bland annat  

 reda ut All Natural Swedish Oil AB, ANSOs, ansökan om under-

sökningstillstånd för sju områden inom Siljansringen med avseende på 

olja och som delvis kolliderar med Igrenes intressen. ANSO är ett 

dotterbolag till ICONOIL med Lennart Pihl som ende styrelseledamot. 

 Igrenes ordförande ser Lennart Pihls avgång som en samtidig trevare 

till nya förhandlingar om eventuellt framtida samarbete. 

 ICONOIL hade option att senast den 15 mars i år i en riktad 

nyemission teckna 357 142 nya aktier à 14 kronor per styck eller totalt 

5 Mkr. Bolaget utnyttjade dock inte denna möjlighet varför Igrene 

beslöt att genomföra en publik nyemission med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare. Denna nyemission genomfördes som planerat. 
 

 

För ytterligare information  

kontakta Mats Budh, verkställande direktör,  eller Ola Blumenberg, ordförande, 

mats.budh@igrene.se   ola.blumenberg@igrene.se 

070-650 62 26    070-399 82 85 
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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  

 

http://www.igrene.se/

