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Operationell uppdatering
Petrogrand AB (Publ) (“Petrogrand”) lämnar härmed följande operationella uppdatering:

Uppdatering avseende ny bankförbindelse
I årsredovisningen för 2020 kommunicerade Petrogrand att bolagets dåvarande bank ensidigt sagt upp
bolagets engagemang i banken. Bolaget bedömer att skälet till uppsägningen är de svenska storbankernas
alltmer restriktiva inställning till företag som har affärer utomlands och även till företag med koppling till olja
& gas. Samtliga svenska storbanker har agerat unisont och under 2020 har ett stort antal företag fått sina
bankförbindelser uppsagda.
Det är mycket glädjande att nu kunna meddela att Petrogrand etablerat bankförbindelse med en europeisk
storbank. Banken är verksam internationellt och har även en väl etablerad verksamhet i Ryssland.

Krav mot Lemerdo Ltd
I årsredovisningen för 2020 kommunicerade bolaget även att krav riktats mot Lemerdo Limited samt en
tidigare verkställande direktör i Petrogrand. Under 2015 utformade den dåvarande styrelsen och den tidigare
verkställande direktören en skadeståndsfordran som sedan överläts till ett ryskt bolag. Det ryska bolaget
överlät kort därefter i sin tur kravet till ett cypriotiskt bolag, Lemerdo Limited. I överlåtelsen ingick att
Petrogrand skulle ha rätt till 50% av eventuellt skadestånd som kravet skulle kunna resultera i.
Skadeståndsfordran har därefter varit föremål för en rättslig process både i tingsrätten och hovrätten där det
även framkommit att den tidigare verkställande direktören i Petrogrand är verklig huvudman för Lemerdo
Limited. Skadeståndskravet avsåg skada för avtalsbrott i samband med att en styrelse i Petrosibir AB (då
Shelton Petroleum AB) i december 2013 avvisade Petrogrands begäran om konvertering av ett konvertibellån
som Petrosibir emitterat till Petrogrand.
I mitten av april 2021 fick bolaget kännedom om att parterna ingått en förlikning. Utfallet av förlikningen är
inte känt av bolaget. Parterna har, trots Petrogrands skriftliga krav, inte visat någon vilja att erkänna
Petrogrands rätt.
Bolaget har undersökt omständigheterna kring överlåtelsen samt genomfört en intern utredning och kan
komma att inleda processer både i Sverige och Ryssland för att hävda sin rätt.
For mer information, kontakta:
Gunnar Danielsson, Styrelseordförande
Telefon: +46(0)70 - 550 56 95
info@petrogrand.se

Om Petrogrand
För mer information besök bolagets hemsida www.petrogrand.se

