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Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrning avser de beslutssystem 
genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, 
styr bolaget. Tethys Oil är ett svenskt 
publikt aktiebolag noterat på Nasdaq 
Stockholm, Mid Cap. Tethys Oil tillämpar 
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). 
Koden återfinns på www.bolagsstyrning.se,  
där även den svenska modellen för bolags-
styrning beskrivs. Denna bolagsstyrnings-
rapport 2016 lämnas i enlighet med Års-
redovisningslagen samt Koden och redo-
gör för Tethys Oils bolagsstyrning under 
verksamhetsåret 2016. Tethys Oil har inga 
avvikelser att rapportera med avseende 
på Koden, Nasdaq Stockholms Regelverk 
för emittenter, Aktiemarknadsnämndens 
rekommendationer, beslut från Nasdaq 
Stockholms disciplinnämnd eller uttalan-
den från Aktiemarknadsnämnden. Rap-
porten har granskats av bolagets revisorer.

Externa och interna regelverk för 
bolagsstyrning i Tethys Oil
Externa:
• Aktiebolagslagen
• Redovisningslagstiftning, bland annat 

Bokföringslagen, Årsredovisningslagen 
och IFRS

• Nasdaq Stockholms Regelverk för 
emittenter

• Svensk kod för bolagsstyrning

Interna:
• Bolagsordning
• Styrelseinstruktioner, arbetsordning
• Policys, t. ex. administrationspolicy, 

informationspolicy, CSR-policy 

Aktieägare
Tethys Oils aktie handlas på Nasdaq Stock-
holm. Aktiekapitalet i Tethys Oil uppgick 
vid årets slut 2016 till MSEK  6 fördelat 
på 35 543 750 aktier, var och en med ett 
kvotvärde om SEK  0.17. Samtliga aktier 
motsvarar en röst per aktie. Antalet aktie-
ägare uppgick per den 31 december 2016 
till 5 529 (5 563). Av det totala antalet 
aktier innehades 64 procent av utländ-
ska aktieägare. 18 procent av de svenska 
aktieägarna var juridiska personer. Tethys 
Oils ägande av egna aktier uppgick till 
1 329 224 (3,74%). För ytterligare infor-
mation om aktien, aktiekapitalets utveck-
ling och aktieägare se sidorna 33–35 samt 
Tethys Oils webbplats.

Årsstämman
Årsstämma skall hållas senast sex månader 
från räkenskapsårets utgång. De aktieägare 
som är registrerade i aktieboken och som 
anmält deltagande i tid har rätt att delta 
på årsstämman. Årsstämman 2016 ägde 
rum 18 maj i Stockholm. Vid stämman 
närvarade 179 aktieägare, som tillsammans 
representerade 38 procent av kapital och 
röster i bolaget.

Beslut togs bland annat om följande:
• Fastställande av resultat- och balans-

räkningarna för 2015 samt om ansvars-
frihet för styrelsen och verkställande 
direktören

• Omval av Per Brilioth, Dennis Harlin, 
Magnus Nordin, Katherine Støvring 
och Geoffrey Turbott. Nyval av Richard 
Rettig. Dennis Harlin valdes till styrel-
sens ordförande

• Arvode uppgående till SEK  560 000 
till styrelsens ordförande, SEK 250 000 
vardera till övriga stämmovalda leda-
möter som inte är anställda av bolaget. 
Arvode till ordföranden i revisionskom-
mittén respektive ersättningskommittén 
om SEK 65 000 samt SEK 35 000 till 
övriga ledamöter i respektive kommitté. 
Det totala arvodet för kommittéarbetet 
inklusive arvode till kommittéordfö-
rande ska inte överstiga SEK 410 000. 
Därutöver godkände årsstämman en 
ram om SEK 250 000 för den händelse 
styrelseledamot utför uppgifter som inte 
ingår i normalt styrelsearbete, att utbeta-
las efter beslut av styrelsen. 

• Arvode till revisorn betalas enligt god-
känd räkning 

• Riktlinjer för ersättning till ledande 
befattningshavare

• Incitamentsprogram som en del av 
ersättningspaketet till anställda. Utfär-
dande av 350 000 teckningsoptioner 
varvid varje teckningsoption berättigar 
till en ny aktie i Tethys Oil.Tecknings-
optionerna har en treårig löptid och 
lösenpriset för teckningsoptionerna 
uppgick till SEK 65,50 per aktie

• Bemyndigande för styrelse att besluta 
om återköp av egna aktier upp till en 
tiondel av samtliga utestående aktier

• Riktlinjer för valberedningens tillsät-
tande och arbete 

• Bemyndigande för styrelsen att fatta 
beslut om nyemission av aktier och/
eller konvertibler mot kontant betalning 
och/eller med bestämmelse om apport 
eller kvittning för att möjliggöra före-
tagsförvärv och för bolagets rörelse

• Bemyndigande för styrelsen att fatta 
beslut om återköp av egna aktier i Tethys 
Oil AB

Protokoll från årsstämman återfinns på 
Tethys Oils webbplats, www.tethysoil.com.

Extra bolagsstämma
Extra bolagsstämma ägde rum 25 oktober 
i Stockholm. Vid extra bolagsstämman 
närvarade 129 aktieägare, som tillsammans 
representerade 32 procent av kapital och 
röster i bolaget.

Beslut togs bland annat om följande:
• Uppdelning av aktier, minskning av 

aktiekapitalet genom indragning av 
aktier och ökning av aktiekapitalet 
genom fondemission, möjliggörande 
inlösenprogrammet om 3,00 kronor per 
aktie

Protokoll från extra bolagsstämman 
återfinns på Tethys Oils webbplats,  
www.tethysoil.com.

Valberedningen
I enlighet med den av årsstämman 2016 
godkända processen för valberedningen, 
består valberedningen för årsstämman 
2017 av ledamöter som föreslagits av tre av 
bolaget största aktieägare per 30 september 
2016 samt bolagets styrelseordförande. 
Valberedningens ledamöter offentlig-
gjordes på bolagets hemsida 16 novem-
ber 2016, d.v.s. inom tidsramen om sex 
månader före årsstämma som föreskrivs av 
Koden. 

Valberedningen för årsstämman 2017 har 
haft fyra möten under mandatperioden 
och informella kontakter har skett mel-
lan dessa möten. Valberedningens rapport 
inklusive slutgiltigt förslag till årsstämman 
2017 finns på bolagets hemsida tillsam-
mans med kallelse till årsstämman. 
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Valberedningen ska förbereda förslag till 
följande vid årsstämman: 
• Förslag till val av ordförande vid 

stämman
• Förslag till val av styrelseledamöter
• Förslag till val av styrelseordförande
• Förslag till styrelsearvoden med fördel-

ning mellan ordförande och övriga leda-
möter samt ersättning för kommittéar-
bete, revisorsarvode

• Revisorer och förslag till revisorsarvode
• Förslag till principer för nominerings-

processen inför årsstämman 2018

Valberedningens arbete har innefattat en 
utvärdering av styrelsens arbete, kompe-
tens, sammansättning och ledamöternas 
oberoende. Valberedningen har också tagit 
hänsyn till ledamöternas bakgrund och 
erfarenhet och har även tagit del av styrel-
sens utvärdering. 

Valberedningen inför årsstämman 2016 
bestod av:
• Erik Norman, valberedningens ordfö-

rande, representerar sig själv
• Viktor Modigh, representerar Magnus 

Nordin
• Mikael Pettersson, representerar Lans-

downe Investment Company Limited, 
och

• Dennis Harlin, styrelseordförande i  
Tethys Oil 

Styrelsen och dess arbete
Styrelsens sammansättning
Styrelsen i Tethys Oil ska enligt bolags-
ordningen bestå av lägst tre och högst tio 
ledamöter med högst tre suppleanter. Sty-
relseledamöter utses för högst ett år i taget. 
Tethys Oils styrelse har sedan årsstämman 
2016 bestått av sex ledamöter utan supp-
leanter. Dennis Harlin är styrelsens ordfö-
rande. Fem styrelseledamöter är oberoende 
i förhållande till Bolaget, bolagsledningen 
samt till Bolagets större aktieägare och sex 
styrelseledamöter är oberoende i förhål-
lande till större aktieägare.

Arbetsordning
Styrelsens arbete styrs av en årligen fast-
ställd arbetsordning. Styrelsens överva-
kar den verkställande direktörens arbete 
genom löpande uppföljning av verksamhe-
ten. Styrelsen övervakar också att det finns 
en ändamålsenlig förvaltning av Bolagets 
organisation och ledning samt en tillfreds-
ställande intern kontroll. Styrelsen faststäl-
ler strategier och mål, samt tar beslut vid 
större investeringar, förvärv och avyttringar 
av verksamheter och tillgångar. Styrelsen 
utser också Bolagets verkställande direktör 
och fastställer lön och annan ersättning till 
den verkställande direktören. 

Styrelseledamöter valda på årsstämman 2016

Styrelse
ledamot Invald Funktion

Födelse
år Nationalitet

Oberoende i 
förhållande  
till Bolaget

Oberoende i 
förhållande  

till Bolagets  
större ägare

Dennis Harlin 2015 Ordförande 1941 Sverige Ja Ja

Per Brilioth 2013 Ledamot 1969 Sverige Ja Ja

Magnus Nordin 2001 Ledamot 1956 Sverige Nej Ja

Richard Rettig 2016 Ledamot 1978 Sverige Ja Ja

Katherine 
Støvring 2012 Ledamot 1965 USA Ja Ja

Geoffrey 
Turbott 2015 Ledamot 1963 Nya Zeeland Ja Ja

Styrelsens ordförande leder arbetet och 
ansvarar för att detta är väl organiserat och 
bedrivs effektivt. Det innebär bland annat 
att löpande följa Bolagets verksamhet i dia-
log med den verkställande direktören och 
ansvara för att övriga styrelseledamöter får 
information och underlag som säkerställer 
hög kvalitet i diskussioner och underlag 
för styrelsens beslut. Ordföranden leder 
utvärdering av styrelsens och verkställande 
direktörens arbete och företräder Bolaget i 
ägarfrågor. 

Enligt nu gällande arbetsordning ska 
styrelsen, efter det konstituerande sam-
manträdet efter årsstämman, samman-
träda vid minst sju ordinarie möten under 
verksamhetsåret.

Tidpunkt och ärenden för ordinarie sammanträden 2016

Februari Bokslutskommuniké för 2015

April Årsredovisning 2015, kallelse till årsstämma

Maj Rapport första kvartalet 2016

Augusti Rapport andra kvartalet 2016

September Strategi

November Rapport tredje kvartalet 2016

December Budget
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Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens ordförande ansvarar för utvärde-
ringen av styrelsens arbete. Utvärderingen 
görs på årsbasis genom ett enkätformu-
lär som av ledamöterna fylls i anonymt. 
Bedömningen fokuserar bland annat på 
styrelsens arbetssätt, antal möten och 
effektivitet, tid för förberedelser, tillgänglig 
specifik kompetens, enskilda styrelseleda-

möters möjligheter att påverka styrelsear-
betet. Valberedningen tar del av resultatet 
och det är en komponent i arbetet med att 
ta fram förslag till styrelseledamöter.

Styrelsens arbete under 2016
Under 2016 hade styrelsen sju ordinarie 
och nio extra sammanträden.

Tethys Oils revisor: Pricewaterhous-
eCoopers AB

Johan 
Malmqvist

Ulrika  
Ramsvik

Uppdrag Huvudansvarig 
revisor

Medpåskrivande 
revisor

Födelseår 1975 1973

Bolagets revisor 
sedan

2015 2014

Revisionsbyrån har, vid sidan av revisio-
nen, genomfört ett begränsat antal övriga 
uppdrag för Tethys Oils räkning. Dessa 
uppdrag har huvudsakligen bestått av revi-
sionsnära tjänster, t ex fördjupad utred-
ning under revision. Ersättning till Tethys 
Oils revisorer sker enligt godkänd löpande 
räkning. Under 2016 uppgick ersätt-
ningen till PricewaterhouseCoopers AB till 
MUSD  0,1 (MUSD 0,1). För ytterligare 
detaljer kring ersättning till revisorerna, se 
not 10, Ersättning till bolagets revisor. 

Oberoende kvalificerad revisor av 
oljetillgångar
Tethys Oils oberoende kvalificerade revi-
sor av oljetillgångar certifierar årligen 
Tethys Oils oljetillgångar även om dessa 
tillgångar inte redovisas i balansräkningen. 
Den nuvarande oberoende kvalificerade 
revisorn av oljetillgångar är DeGolyer and 
MacNaughton. För vidare information, se 
Reserver på sidan 39.

Verkställande direktören och 
ledning
Ledningen i Tethys Oil tidpunkten för 
årsstämman bestod av verkställande direk-
tören (”VD”), finanschefen (”CFO”) och 
executive vice president corporate develop-
ment (”EVP”), 

Styrelsen har fastställt en instruktion för 
VD som klargör VDs ansvar och befo-
genheter. VD skall enligt instruktionen 
bland annat förse styrelsen med besluts-
underlag för att kunna fatta väl grundade 
beslut och med underlag för att löpande 
kunna följa verksamheten under året. VD 
ska inom ramen för aktiebolagslagen samt 
av styrelsen fastställd affärsplan, budget 
och VD-instruktion samt övriga riktlin-
jer och anvisningar som styrelsen medde-
lar, fatta de beslut som krävs för rörelsens 
utveckling.

Närvaro styrelse- och kommittésammanträden

Styrelseledamot

Medlem 
revisions
kommitté

Medlem 
ersättnings
kommitté

Styrelse 
möte

Möte revisions
kommitté

Möte 
ersättnings
kommitté

Dennis Harlin 
(ordförande) Ja Ja 16/16 4/4 3/3

Per Brilioth Ja Ja (ordförande) 13/16 4/4 3/3

Magnus Nordin Nej Nej 16/16 – –

Richard Rettig Ja Ja 8/9 2/2 0/0

Katherine Støvring Ja Ja 15/16 4/4 3/3

Geoffrey Turbott Ja (ordförande) Ja 16/16 4/4 3/3

Ersättningskommitté
Styrelsen har inom sig utsett en ersätt-
ningskommitté fram till och med årsstäm-
man 2017 bestående av samtliga styrelse-
ledamöter med undantag av verkställande 
direktören Magnus Nordin. Per Brilioth 
är kommitténs ordförande. Ersättnings-
kommittén sammanträdde vid tre tillfällen 
under 2016. Arbetet har främst inriktat sig 
på att etablera principer för ersättning till 
ledningen samt att övervaka och utvärdera 
den rörliga ersättningen och införandet av 
ersättningsriktlinjerna, samt att ta fram 
och föreslå ett incitamentsprogram. Ersätt-
ningskommittén rapporterar till styrelsen, 
normalt i samband med efterföljande 
styrelsemöte.

Revisionskommitté
Styrelsen har inom sig utsett en revisions-
kommitté fram till och med årsstämman 
2017 bestående av samtliga styrelsele-
damöter med undantag av verkställande 
direktör Magnus Nordin. Geoffrey Turbott 
är kommitténs ordförande. Även bolagets 
revisorer deltar vid vissa möten. Revisions-
kommittén sammanträdde vid fyra tillfäl-
len 2016. Arbetet har huvudsakligen varit 
inriktat på att övervaka Bolagets finansiella 
rapportering och att bedöma effektivite-

ten i Bolagets interna kontroll, med det 
huvudsakliga målet att stödja styrelsens 
beslutsprocess i dessa ärenden. Revisions-
kommittén har även regelbunden kontakt 
med Bolagets revisorer som ett led i den 
årliga revisionsprocessen och utvärderar 
revisionsarvodet samt revisorns oberoende 
och neutralitet. Revisionskommittén rap-
porterar till styrelsen, normalt i samband 
med efterföljande styrelsemöte.

Bolagets externa revisor
Revisor – lagstadgad revision
I enlighet med Tethys Oils bolagsordning 
skall Bolaget ha en eller två revisorer med 
högst två suppleanter. En revisionsbyrå 
kan utses till Bolagets revisor. Tethys Oils 
revisor är PricewaterhouseCoopers AB 
med Johan Malmqvist som huvudansvarig 
revisor och Ulrika Ramsvik som medpå-
skrivande revisor. PricewaterhouseCoopers 
AB valdes till Bolagets revisor vid årsstäm-
man 2016.
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Ökningen i ersättning till ledningen beror 
huvudsakligen på en ökning av grundlö-
nerna och förändringar i ledningens sam-
mansättning under året. För ytterligare 
information se not 12. 

Ersättningar till styrelsen 2016
Det utbetalda arvodet till styrelsen uppgick 
för perioden mellan årsstämma 2016 och 
2017 till totalt TSEK 1 970, fördelat inom 
styrelsen enligt vad som framgår av tabel-
len nedan. Årsstämman 2016 beslutade att 
arvode till styrelsens ordförande skall utgå 
med TSEK 560 per år och till övriga styrel-
seledamöter som inte är anställda i Bolaget 
med TSEK 250 per styrelseledamot och år. 

av styrelsen inför varje räkenskapsår och 
individuella avtal ska ingås med respek-
tive deltagare vars innehåll beror på del-
tagarens befattning vid avtalsingåendet. 
Målen ska vara objektivt mätbara samt 
relaterade till budget. Målen ska bestå av 
finansiella och operativa nyckeltal. Rörlig 
ersättning ska bestämmas årligen i sam-
band med offentliggörandet av boksluts-
kommunikén för respektive räkenskapsår 
baserat på en utvärdering av deltagarnas 
uppfyllelse av målen såsom de beskrivs i 
de enskilda avtalen. Utbetalning av rörlig 
kontant ersättning ska vara villkorad av att 
deltagarens anställning inte upphört under 
incitamentsprogrammets löptid. Styrelsen 
ska ha rätt att under programmets löptid 
justera ersättningssystemet vid till exempel 
extraordinära upp- och nedgångar i kon-
cernens resultat.

Ledningsförändring
Ledningens sammansättning var oföränd-
rad fram till september 2016, då en tek-
nisk chef (”CTO”) utsågs och inkluderades 
i ledningen. I början av december 2016 
upphörde positionen EVP. Ledningen 
bestod vid årets slut av VD, CFO och 
CTO. Styrelsen har godkänt dessa föränd-
ringar i ledningen och de utgör en tillåten 
avvikelse.

Ersättningspolicy avseende 
ledning
Ersättning till ledningen innehåller fem 
huvudkomponenter:

• grundlön,
• pensionsförmåner,
• årlig rörlig lön inklusive rätt att 

delta i aktiebaserade långsiktiga 
incitamentsprogram;

• övriga förmåner, samt 
• avgångsvederlag

Grundlön
Grundlönen ska baseras på marknadsför-
hållanden, ska vara konkurrenskraftig och 
ska beakta omfattningen och ansvaret som 
är förenat med befattningen, liksom den 
ledande befattningshavarens skicklighet, 
erfarenhet och prestationer.

Pensionsförmåner
Pensionsvillkoren innefattar en definierad 
plan för avsättningar med premier base-
rade på hela grundlönen. Pensionsavsätt-
ningen ska vara i relation till grundlönen 
och är individuell, men ska inte vara högre 
än vad som är avdragsgillt.

Rörlig lön
Ledande befattningshavare ska omfattas 
av två rörliga ersättningsystem i form av 
kontant ersättning och/eller i kombination 
med en rätt att förvärva teckningsoptio-
ner i Bolaget inom ramen för långsiktiga 
incitamentsprogram. Rörlig lön kan beta-
las till anställda baserat på uppfyllandet av 
deras respektive prestationskriterier. Den 
rörliga lönen ska ligga inom intervallet 
1–4 månadslöner. Målen för rörliga kon-
tanta ersättningssystem ska bestämmas 

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram
Det aktiebaserade långsiktiga incitaments-
programmet har som syfte att möjliggöra 
bibehållande och rekrytering av kvalifice-
rad och hängiven personal inom den glo-
bala oljebranschen. Programmet omfattar 
all personal och avsikten är att det ska vara 
årligen återkommande.

Övriga förmåner
Övriga förmåner ska vara marknadsmäs-
siga och ska underlätta för de ledande 
befattningshavarna att fullgöra deras 
arbetsuppgifter.

Avgångsförmåner
En uppsägningstid på tolv månader gäller 
mellan Bolaget och VD och nio månader 
mellan Bolaget och övriga i ledningen. 
Samtliga i ledningen är berättigade till tolv 
månaders lön för det fall Bolaget säger upp 
anställningen.

Ersättning till ledningen under 2016
(TSEK)

Grund
lön

Pensions
förmåner Rörlig lön

Aktiebaserat 
långsiktigt 
incitament

Övriga 
förmåner

Summa 
2016

Summa 
2015

VD 2 082 443 340 1 288 12 4 164 3 886

Övriga ledande 
befattnings
havare 3 080 485 454 1 584 241 5 844 4 474

Summa 5 162 927 794 2 871 253 10 008 8 360

Styrelsearvode utgår inte för styrelseupp-
drag i dotterbolag. Magnus Nordin som 
är anställd i Tethys Oil erhåller inte någon 
särskild ersättning för styrelsearbete. Årligt 
arvode utgår med TSEK 35 till kommitté-
ledamöter per kommittéuppdrag samt 
TSEK 65 till ordförande för revisionskom-
mittén respektive ersättningskommittén. 
Vidare, för den händelse styrelseledamot 
enligt styrelsens beslut utför uppgifter som 
inte ingår i normalt styrelsearbete ska sär-
skild ersättning kunna utgå i form av mark-
nadsmässigt timarvode, för vilket ändamål 
en ram om TSEK 250 beslöts, att utbetalas 
efter beslut av styrelsen. Ur denna ram har 
ett belopp om totalt TSEK 120 utbetalats.
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Ersättning till styrelse- och kommittéledamöter för perioden mellan årsstämma 2016 och 2017
(TSEK)

Styrelseledamot Styrelse Revisionskommitté Ersättningskommitté Särskild ersättning Summa

Dennis Harlin 560 35 35 – 630

Per Brilioth 250 35 65 – 350

Magnus Nordin – Ej ledamot Ej ledamot – –

Richard Rettig 250 35 35 – 320

Katherine Støvring 250 35 35 – 320

Geoffrey Turbott 250 65 35 120 470

Summa 1 560 205 205 120 2 090

Finansiell rapportering och 
kontroll
Styrelsen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen avseende den finan-
siella rapporteringen. Tethys Oils kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen 
är utformad för att minimera risker och 
säkerställa en hög tillförlitlighet i proces-
serna kring upprättandet av de finansiella 
rapporterna samt för att säkerställa att till-
lämpliga redovisningskrav och andra krav 
på Tethys Oil som noterat bolag efterlevs. 
Tethys Oils huvudsakliga tillgångar ägs i 
partnerskap och vidare är Tethys Oil inte 
operatör för dessa tillgångar. Fokus för 
internkontroll är därför att försäkra sig 
om tillförlitligheten i operatörens finan-
siella rapportering. Kontrollen genomförs 
månatligen och kvartalsvis genom kost-
nadskontroll, genom kvartalsvis budget-
jämförelse och intervjuer med operatören 
för att förstå och förklara avvikelser.

Intern kontroll
Tethys Oils interna kontroll är utformad 
för att ge rimlig försäkran om att Bolagets 
tillgångar skyddas samt att den finansiella 
rapporteringen är tillförlitlig och i enlighet 

med god redovisningssed, lagar och förord-
ningar. Den interna kontrollen är utformad 
på ett sätt som förväntas av ett börsnoterat 
bolag med hänsyn till storleken och kom-
plexiteten av Bolagets verksamhet. Tethys 
Oil arbetar kontinuerligt med att förbättra 
den finansiella rapporteringen genom att 
utvärdera risker och kontrollaktiviteter. 
Styrelsen har ansvar för och övervakar kon-
trollaktiviteterna som involverar alla nivåer 
i organisationen. Aktiviteterna begränsar 
de risker som identifierats och säkerställer 
korrekt och tillförlitlig finansiell rapporte-
ring. Bolagets centrala ekonomifunktion 
analyserar och följer upp budgetavvikelser, 
upprättar prognoser, följer upp väsentliga 
variationer mellan perioder och rappor-
terar vidare till styrelsen vilket minimerar 
riskerna för fel i den finansiella rapporte-
ringen. Kontrollaktiviteter omfattar även 
uppföljning av attestinstruktioner samt 
redovisningsprinciper. Dessa kontrollak-
tiviteter innefattar även operatörer i sam-
ägda projekt. Styrelsen fattar även beslut 
om särskilda kontrollaktiviteter och revi-
sion av operatör i gemensamma projekt. 
Ekonomiavdelningen följer löpande upp 
avvikelser och oregelbundenheter och rap-

porterar till revisionskommittén. Denna 
struktur anses tillräcklig och lämplig mot 
bakgrund av Bolagets storlek och verksam-
het. Med Bolagets nuvarande storlek samt 
det faktum att bolaget inte är operatör för 
sina tillgångar bedöms funktionen intern-
revisor inte nödvändig för Bolaget.

Information och kommunikation
Styrelsen har antagit en informationspolicy 
med syftet att säkerställa att extern infor-
mation är korrekt och tillfredsställande. 
Det finns även instruktioner kring infor-
mationssäkerhet och hur finansiell infor-
mation kommuniceras. 

Övervakning
Både styrelse och ledning följer upp effek-
tivitet och efterlevnad av Bolagets interna 
kontroll för att säkerställa kvaliteten i de 
interna processerna. Styrelsen erhåller en 
detaljerad månadsrapport avseende den 
finansiella och operationella utvecklingen. 
Revisionskommittén säkerställer och över-
vakar att kontrollaktiviteter finns på plats 
för viktiga riskrelaterade områden avse-
ende den finansiella rapporteringen.

Stockholm, 18 april 2017

Tethys Oil AB (publ)
Styrelsen
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Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Tethys Oil AB (publ), org.nr 556615-8266

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-
rapporten för år 2016 på sidorna 24–28 och för att den 
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrap-
porten har en annan inriktning och en väsentligt min-
dre omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-
ning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser 

att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra 
uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplys-
ningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punk-
terna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra 
stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse 
med årsredovisningslagen.

Stockholm den 18 april 2017

PricewaterhouseCoopers AB

Johan Malmqvist
Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor

Ulrika Ramsvik
Auktoriserad revisor
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Huvudkontor

Tethys Oil AB (publ)
Hovslagargatan 5B
SE-111 48 Stockholm 
Sverige
Tel. +46 8 505 947 00 
Fax +46 8 505 947 99
E-post: info@tethysoil.com

Tekniskt kontor

Tethys Oil Oman Ltd
PO Box 1918
PC 130 Athaiba
Muskat
Sultanatet Oman

www.tethysoil.com

Address

mailto:info%40tethysoil.com?subject=
http://www.tethysoil.com

