
Msien framlägger sitt yrkande i enlighet med ICSID
skiljedomsregler

29 osktober 2021 inkom Misen Enrgy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande
i tvisten med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID
Case No. ARB/21/15). Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i
JA vid den tid då den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den
orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar ledde till att JAA No. 3 avslutades.

Ukraina har utsett Hogan Lovells International LLP (the United Kingdom) och Advocate
Association LCF (Ukraine) till sina rådgivare i skiljedomsprocessen.

Skiljenämnden har vid tiden för inlämnandet av yrkandet ännu inte fastställt tidpunkten för
Ukrainas motyrkande. Det föreligger för närvarande inga uppgifter om den processuella
tidplanen och/eller det potentiella utfallet av skiljedomsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på
Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess
ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett
gasproduktionsprojekt i Ukraina.. Misen Energy AB (publ) erhöll  rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint
Activity Agreement No.3  („JAANo.3“)som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt
och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var
att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ)
kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Entergy AB (publ)
och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott
mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.
I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. I september
2021 köpte Misen Energy AB (publ) 47,5% av aktierna i Misen Enterprises av det Hong Kong baserade företaget Powerful
United Limited och 2% från Konstantin Guenevski. Misen Energy AB (publ) äger 100% av aktierna i Misen Enterprises och
har således full kontroll över Misen Enterprises AB.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth
Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,

telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
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