Pressmeddelande, Stockholm den 10 juni 2014

Granskningsrapport
Aktieägaren Yuri Gusev framställde vid bolagsstämma den 31 juli 2013 i Selena Oil & Gas Holding AB (publ)
(”Bolaget”) ett förslag om att bolagsstämman skulle fatta beslut om särskild granskning enligt 10 kap 21 §
aktiebolagslagen (2005:551) med följande granskningstema:
”Granskningen ska avse styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget jämte eventuella
dotterbolag fr.o.m. den 1 januari 2012 t.o.m. den 31 juli 2013, med särskild inriktning på om någon av
styrelsens ledamöter och/eller bolagets verkställande direktör kan vara skadeståndsskyldig gentemot
bolaget eller annan aktieägare och/eller om styrelsen eller annan ställföreträdare för bolaget företagit en
rättshandling eller någon annan åtgärd som varit ägnad att ge en otillbörlig fördel åt en aktieägare eller
någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare.”
Vid bolagsstämman den 31 juli 2013 biträddes förslaget om förordnande om särskild granskare av ägare till
mer än en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
Enligt beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län den 23 september 2013 förordnades advokat Martin Prager,
Hamilton Advokatbyrå KB, såsom särskild granskare. Rapporten över den särskilda granskningen
(”Granskningsrapporten”) kommer att framläggas för aktieägarna på Selena Oil & Gas Holdings
Årsstämman den 25 juni 2014.
Granskningsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.selenaoil.com, från och med den 10 juni
2014, samt kommer att skickas till varje aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För mer information kontakta:
Magnus Stuart, VD,
tele +46 706 211 350,
e-post: magnus.stuart@selenaoil.com

Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är verksamt inom exploatering, produktion
och transport av olja och gas i Volga-Ural regionen i Ryssland, med Perm som centrum. Bolagets aktier är
tillfälligt inte föremål för publik handel, men Bolaget följer alla regler, praxis och policy som om Bolaget skulle
ha varit föremål för notering. Selena Oil & Gas Holding AB är i en process för att söka ny publik notering
Mangold Fondkommission fungerar liksom tidigare som företagets rådgivare för publik information.

