N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any
disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.

Styrelsens för Tethys Oil AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för
styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
The proposal of the Board of Directors of Tethys Oil AB (publ) for a resolution in
respect of an authorisation for the Board of Directors to resolve on transfer of own
shares

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
före årsstämman 2022, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier intill det antal aktier som vid
var tid innehas av bolaget.
The Board of Directors proposes that the Meeting authorises the Board of Directors to, on one or
several occasions before the Annual General Meeting 2022, resolve on transfer of own shares up to
the number of shares which, at any time, are held by the company.

Överlåtelse av egna aktier får ske för att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv
av företag eller verksamhet, och/eller till extern part i samband med hantering av lösen i
Bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq
Stockholm till ett bedömt marknadsvärde och får då även ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Ersättning för överlåtna aktier får erläggas kontant, med bestämmelse om
apport eller genom kvittning. Överlåtelse av egna aktier får även ske genom försäljning på
Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses
intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Transfer of own shares may be carried out to be used as payment for, or financing of, acquisitions of
companies or businesses, and/or to external parties in connection with the handling of settlement of the
company’s incentive programs. Transfer of own shares may be effected otherwise than on Nasdaq
Stockholm at an estimated market value and may deviate from the shareholders’ preferential rights.
Payment for transferred shares may be made in cash, in kind or through set-off. Transfer of own
shares may also be carried out on Nasdaq Stockholm at a price within the registered price range at
any given time, i.e. the range between the highest bid price and lowest selling price.

________________________
Stämmans beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare som
representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.
The Meeting’s resolution under this item is valid only where supported by shareholders representing at
least two-thirds (2/3) of the votes cast and the shares represented at the Meeting.

________________________
Stockholm i april 2021
Stockholm in April 2021
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