PRESSMEDDELANDE 12 DECEMBER 2019

Operationell uppdatering
Petrogrand AB (Publ) (“Petrogrand”) meddelar härmed följande uppdatering angående avtalet om
lånefacilitet med Petroneft.

Petrogrand och Petroneft förlänger låneavtalet
I januari 2018 offentliggjorde Petrogrand AB (”Petrogrand”) att Petrogrand och PetroNeft Resources Plc
(”PetroNeft”) tecknat avtal om en lånefacilitet. Överenskommelsen innebar att Petrogrand tillhandahöll
Petroneft ett säkerställt lån på upp till USD 2 miljoner med en ränta på 9% + LIBOR. I början av 2019 kom
parterna överens om en utökning av lånefaciliteten till ett belopp om USD 2,5 miljoner med en ny förfallodag
satt till 15 december 2019. Hela lånefaciliteten har utnyttjats under perioden. Petrogrand och PetroNeft kom
också överens om en betydande resultatbonus om USD 2,5 miljoner per licens om antingen den ena eller
båda av licenserna 61 eller 67 avyttrats innan 31 december 2020.
Petrogrand har nu kommit överens med Petroneft om att förlänga låneavtalet till 15 december 2020 med
efterföljande förlängning av tidsperioden för bonusbetalningar till 31 December 2022. I överenskommelsen
ingår det även möjlighet till ytterligare ett års förlängning under förutsättning att vissa villkor uppfylls.
Den 12 december 2019 offentliggjorde Petroneft en villkorad kapitalanskaffning om USD 2,12 miljoner riktad
till institutionella samt andra investerare. Förlängningen av lånet är villkorat av att den nyemission som
anskaffningen innebär blir godkänd av Petronefts aktieägare vid en extra bolagsstämma i bolaget. Extra
bolagsstämman i Petroneft planeras till den 7 januari 2020.
Fullständiga detaljer och villkor kommer att publiceras när samtliga villkor för förlängningen har uppfyllts.
Jesper Sevelin, Styrelseordförande, kommenterar:
”Under året har vi aktivt bevakat Petroneft och sett ett antal förbättringar som inger en trygghet med den
nuvarande strategin att skapa ökade värden på Licens 61 och 67. Strategin kommer att underlätta
försäljningen av tillgångarna och hjälpa till att frigöra värden till båda bolagens aktieägare. ”
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