
 

 

 

PRESSMEDDELANDE 15 DECEMBER 2021 

 

Operationell uppdatering 

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

PetroNeft återbetalar delar av lånet 

I januari 2018 ingick Petrogrand AB (”Petrogrand”) och PetroNeft Resources Plc (”PetroNeft”) ett avtal om 

en lånefacilitet. Överenskommelsen innebar att Petrogrand tillhandahöll PetroNeft ett säkerställt lån på 

upp till USD 2 miljoner med en ränta på LIBOR +9%. Under 2019 kom parterna överens om en utökning av 

lånefaciliteten till ett belopp om USD 2,5 miljoner. Petrogrand och PetroNeft kom även överens om en 

resultatbonus om USD 2,5 miljoner per licens om antingen den ena eller båda av licenserna 61 eller 67 

avyttrats inom två år från att lånet till fullo återbetalats. I december 2020 förlängdes lånet till 15 december 

2021 med följande villkor: 

• Tio procent (10 %) av lånet skulle återbetalas månatligen mellan juni – december 2021 

 

• Möjlighet till förlängning av lånet till 15 december 2022 vid återbetalning av ytterligare tio procent 

(10%) av lånet före 15 december 2021 innebärande att möjlighet till bonusutbetalningar även 

förlängs till 31 december 2024 

 

Petroneft har återbetalat avtalade tjugo procent (20 %) av lånebeloppet. Petroneft har därför i enlighet 

med avtalet uppfyllt möjligheten till ytterligare förlängning avseende återstående lånebelopp till 15 

december 2022.  

Petroneft har emellertid aviserat att de inlett förhandlingar med en tredje part avseende ny finansiering 

och att de vid framgång avser återbetala lånebeloppet i sin helhet. Petrogrand har, delvis för att minska 

bolagets riskexponering mot en enskild motpart, därför förlängt möjligheten för Petroneft att återbetala 

hela lånebeloppet till 15 januari 2022. Vid en sådan återbetalning förlängs möjligheten till bonusbetalningar 

till 31 januari 2024. I det fall Petroneft inte återbetalar lånet i sin helhet inom den förlängda löptiden 

förlängs lånet i enlighet med det tidigare avtalet till 15 december 2022 och möjligheten till 

bonusbetalningar till 31 december 2024.  

För 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  


