PRESS RELEASE DEN 2015-03-13

Petrogrand ingår avtal om investering i Ryska Federationen

Fredag den 13 mars 2015 har Petrogrand ABs (publ) ("Petrogrand") dotterbolag Sonoyta Limited
ingått ett avtal (Share Subcsription Agreement) om en teckning av 49 procent av nyemitterade
aktierna och rösterna i Ripiano Holdings Ltd, ett cypriotiskt bolag som har oljeproducerande
dotterbolag i Ryssland ("Ripiano"). Teckningspriset för aktierna och rösterna i Ripiano uppgår till
21 500 000 USD och betalning ska ske kontant.
Investeringen har godkänts av en majoritet av Petrogrands styrelse.
Ripiano har två ryska dotterbolag, Dinyu LLC och CNPSIE LLC. De två dotterbolagen förvaltar tre
licensområden i Komi-regionen och har för närvarande en oljeproduktion om över 1 600 fat om dagen
(>220 ton) från 26 produktionsbrunnar.
En uppskattning av reserverna genomfördes så sent som i juni 2014 och gjordes i enlighet med
västerländska SPE-kriterier. Enligt uppskattningen uppgår totalt bevisade reserver ”1P” till ca 15,40
miljoner fat (ca 2,11 miljoner ton), bevisade och sannolika reserver”2P” till ca 18,25 miljoner fat (ca
2,50 miljoner ton).
Den 1 januari 2015 hade Ripiano registrerat ca 24,58 miljoner fat (ca 3,37 miljoner ton) enligt den
ryska reservklassificeringen C1, samt ca 36,56 miljoner fat (ca 5,09 miljoner ton) i reserver enligt den
ryska ”C1+C2”-klassificeringen.
Större delen av det teckningspris som Petrogrand ska erlägga för aktierna i Ripiano kommer att
investeras direkt i borrning av nya produktionsbrunnar för att öka Ripianos nuvarande produktion.
Företrädare för Petrogrand kommer att ingå i den nya styrelsen i Ripiano för att säkerställa fortsatt
utveckling av oljefälten.
Petrogrand kommer att lämna ytterligare information om investeringen på sin hemsida inom kort.
Petrogrand kommer även att anordna ett "Financial Hearings"-event den 26 mars 2015 (kl. 9.00 på
Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm) då representanter från både Petrogrand och Ripiano
kommer att närvara för att besvara frågor om investeringen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maks Grinfeld, VD, tel. +46-8-5000 78 10
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission AB

Aktsamhetsuppmaning:
Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Petrogrand ABs
("Petrogrand") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta
är bedömningar eller s.k. "forward looking statements" om Petrogrands framtida verksamhet. Sådana
bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma",
"avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana
uttalanden reflekterar företagsledningens för Petrogrand förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje
tillfälle tillgänglig information.
Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur,
inbegriper men är ej begränsade till I) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari
Petrogrand har verksamhet, II) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av
bolaget drivna projekt, III) Petrogrands förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva
sin verksamhet som en "going concern", IV) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i
olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, V) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen
RUB/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje oljeprospekterings- och
oljeproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för Petrogrand komma att
väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade.

