PRESSMEDDELANDE 23 DECEMBER 2019

Sammanfattning av verksamheten 2019
Petrogrand meddelar härmed följande sammanställning av årets viktigaste händelser:
Som ett resultat av flera månaders hårda förhandlingar meddelade Petrogrand i mars 2019 att man hade
kommit överens med Petroneft om en förlängning och utökning av lånefaciliteten. Lånet, som är helt
säkerställt, utökades till US$2,5 miljoner och den nya förfallodagen sattes till 15 December 2019. Framförallt
kom parterna överens om en betydande bonuskomponent uppgående till US$2,5 miljoner per licens om
antingen den ena eller båda av licenserna 61 eller 67 avyttrats innan 31 december 2020. Som en del av sin
strategi försöker Petroneft aktivt avyttra båda sina licenser och de potentiella bonusbetalningarna utgör en
betydande uppsida för Petrogrands aktieägare. Förlängningen av lånet möjliggjorde ytterligare operationella
förbättringar i Petroneft, vilket har ökat möjligheterna för en lyckad försäljning. Dessutom tilldelades
Petrogrand två observatörsplatser i styrelsen för Petroneft, vilket har förbättrat informationsflödet.
Under hösten 2019 initierade Petroneft diskussioner angående möjligheten till en ytterligare förlängning och
i december kom bolagen överens om villkoren för detta. Som en del av överenskommelsen har perioden för
bonusbetalningar förlängts till 31 December 2022, vilket ska säkerställa att Petrogrands stöd till Petroneft
genererar den avkastning som förväntats till aktieägarna i Petrogrand. Förlängningen av lånet är villkorat av
särskilda aktieägargodkännanden i Petroneft och Petrogrand ser fram emot att offentliggöra samtliga villkor
och detaljer när villkoren är uppfyllda. Petrogrand avser att kommunicera ytterligare kring detta i mitten av
januari 2020. Att Petroneft har möjlighet att framgångsrikt få in ny finansiering stödjer Petrogrands
uppfattning att Petroneft har en säkrare framtid.
Pavel Tetyakov, Verkställande Direktör, kommenterar:
”En kreativ lösning till ett ganska standardiserat finansiellt instrument möjliggjorde en säkerställd investering
med god avkastning och en väsentlig uppsida. Samarbetet med Petroneft kommer att fortsätta för att bidra
till en framgångsrik försäljning. Vi uppskattar tålamodet och stödet från våra aktieägare och önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År! ”
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