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Operationell uppdatering
Petrogrand lämnar härmed följande operationella uppdatering:
I december 2019 informerade Petrogrand om överenskommelsen med Petroneft om att förlänga låneavtalet
till 15 december 2020 och att förlängningen var villkorad av särskilda aktieägargodkännanden i Petroneft.
Den 7 januari 2020 godkände en extra bolagsstämma i Petroneft en nyemission på 2,12 miljoner
USD. Förlängningen av lånet var villkorat av att Petroneft fick aktieägarnas godkännande att genomföra
denna emission. Eftersom villkoret nu är uppfyllt publicerar Petrogrand ytterligare information om
lånets förlängning.
Lånet, som är säkerställt mot Petronefts samtliga tillgångar, har förlängts till 15 december 2020. Räntan är
oförändrad och uppgår till LIBOR + 9 %. Den upplupna räntan på lånet fram till 15 december 2019 har
adderats till lånebeloppet som därmed uppgår till ca 2,9 miljoner USD. Parterna kom dessutom överens om
att räntebetalningar framöver ska ske månatligen. I början av januari 2020 erhöll Petrogrand den första
räntebetalningen för perioden.
Som tidigare meddelats har Petrogrand och Petroneft avtalat en bonusbetalning om 2,5 miljoner USD per
licens om antingen den ena eller båda av Licens 61 eller Licens 67 avyttras före 31 december 2020.
Tillsammans med förlängningen av lånet har giltighetsperioden för bonusbetalningar förlängts till 31
december 2022.
Om Petroneft återbetalar minst 20 % av lånebeloppet innan 15 december 2020 kan lånet förlängas ytterligare
ett år till 15 december 2021 med en ränta motsvarande LIBOR + 6% för att reflektera den minskade risken.
Vid en sådan förlängning förlängs också den ovan nämnda perioden för bonusbetalningar till 31 december
2023.

Förändringar i ledningsbilden
Den 8 januari 2020 meddelade Pavel Tetyakov styrelsen att han vill fokusera på sina andra åtaganden och
avgår därför som VD och styrelseledamot i Petrogrand. Pavel Tetyakovs avgång trädde i kraft den 13 januari
2020.
"Styrelsen vill tacka Pavel för hans bidrag och engagemang och önskar honom all lycka med sina framtida
projekt.".
Styrelsen har i samband med ovanstående beslutat att tillsätta Maxim Korobov som ny VD och även välja
Gunnar Danielsson till ny ordförande för Petrogrand.
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