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PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2010
Intäkterna för kvartal 2 uppgick till 238 TSEK (38 525 TSEK) varav 238 TSEK (38 525 TSEK) hänför sig till den
avvecklade verksamheten.
Resultat efter skatt för kvartal 2 uppgick till -6 228 TSEK (-268 593 TSEK) varav -2 057 TSEK (-262 994 TSEK)
hänför sig till den avvecklade verksamheten
Intäkterna för första halvåret uppgick till 12 499 TSEK (60 014 TSEK) varav
hänför sig till den avvecklade verksamheten

12 499 TSEK (60 014 TSEK)

Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -15 327 TSEK (-387 041 TSEK) varav -5 388 TSEK (-378 084
TSEK) hänför sig till den avvecklade verksamheten
Resultatet per aktie under första halvåret uppgick till -0,0038 SEK (-0,23 SEK) varav -0,0013 SEK (-0,23 SEK)
hänför sig till den avvecklade verksamheten. Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal utgivna
aktier under respektive period.

VD-kommentar

Bästa Aktieägare,
Vi rapporterade under första kvartalet 2010 att försäljningen slutfördes av vårt produktionsbolag STS-Service i Tomsk-regionen
till Gazprom Neft Vostok. Beslutet att anta styrelsens förslag om en försäljning fattades av aktieägarna vid den extra
bolagsstämman den 17 december 2009. Detta skedde efter att en intensiv utredning av bolagets framtida möjligheter
genomförts. Affären slutfördes den 5 februari 2010, vilket var det datum då ryska myndigheter registrerade överlåtelsen.
Vi har under det senaste halvåret granskat och utvärderat ett stort antal företag och licensområden och har valt ut de mest
intressanta och inlett due diligence arbete. Förhandlingarna med dessa bolags ägare pågår för närvarande och min bedömning
är att förutsättningarna är goda att kunna rapportera vårt första förvärv innan årsskiftet. I avvaktan på att så sker har vi placerat
överskottslikviditeten hos Sberbank och LLC Renaissanse Credit till marknadsmässiga villkor.
Det pågår just nu ett intensivt arbete med att stärka vår ryska organisation, som tyvärr har drabbats av en stor förlust då vår
högt värderade medarbetare sedan många år, Sergey Sedunov, har gått bort. Sergey har under flera års tid uppehållit tjänsten
som VD för Petrogrands ryska dotterbolag och under senare år har han arbetat som chefsgeolog.
Jag vill passa på att välkomna ett nytt tillskott i styrelsen, Arne Helland. Arne är bosatt i Norge och har över 25 års erfarenhet
från ett flertal befattningar inom det finansiella området med placering i Norge, Tyskland och Frankrike. Idag är han verksam
som CFO inom ett norskt oljeföretag.
Jag känner mig övertygad om att vi kommer att gå en spännande utveckling till mötes och att verksamheten står väl rustad inför
de utmaningar som vi har framför oss. Jag sätter också stort värde på Ert fortsatta förtroende och stöd.

Maks Grinfeld
Verkställande Direktör
Petrogrand AB

Kommentarer på koncernens resultat och ställning
Omsättning och resultat
I början av februari 2010 registrerades överlåtelsen av dotterbolaget STS-Service till Gazprom Neft Vostok. Till följd av detta
separeras avvecklad och kvarvarande verksamhet i koncernens resultaträkning och i Omsättning och resultat kommenteras
därför avvecklad och kvarvarande verksamhet var för sig.
Avvecklad verksamhet under perioden januari-juni 2010
Intäkterna uppgick under perioden till 12 499 TSEK (60 014 TSEK), varav intäkter från försäljning av olja svarade för 12 485
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TSEK (59 995 TSEK). Produktionskostnaderna uppgick under perioden till -9 602 TSEK (-51 036 TSEK). Såväl intäkter som
kostnader speglar det faktum att överlåtelsen av produktionsbolaget STS-Service skedde i början av februari månad.
Bruttoresultatet uppgick till 2 721 TSEK (-137 TSEK). Avskrivningar om -176 TSEK (-9 115 TSEK) har belastat bruttoresultatet
under perioden.
Försäljnings- och distributionskostnaderna uppgick till -96 TSEK (-2 605 TSEK). Administrationskostnader och övriga
rörelsekostnader uppgick sammanlagt till -4 493 TSEK (-44 904 TSEK).
Rörelseresultatet för perioden blev -1 868 TSEK (-47 646 TSEK).
Netto finansiella poster uppgick till -3 419 TSEK (-305 256 TSEK). Resultat efter finansiella poster blev -5 287 TSEK (-352 902
TSEK).
Skatteposten för perioden uppgick till -101 TSEK (-25 182 TSEK).
Nettoresultatet efter skatt för den avvecklade verksamheten för rapportperioden blev -5 388 TSEK (-378 084 TSEK)
motsvarande ett resultat per aktie om -0,0013 SEK (-0,23 SEK).
Kvarvarande verksamhet under perioden januari-juni 2010
Eftersom produktionsverksamheten avvecklats hade den kvarvarande verksamheten inga intäkter under perioden.
Administrationskostnaderna uppgick under perioden till -11 667 TSEK (-8 957 TSEK).
Rörelseresultatet för perioden blev -11 667 TSEK (-8 957 TSEK).
Netto finansiella poster uppgick till 1 727 TSEK ( - ). Resultat efter finansiella poster blev -9 939 TSEK (-8 957 TSEK).
Den kvarvarande verksamheten belastades inte av någon skatt under rapportperioden eller motsvarande period föregående
räkenskapsår varför nettoresultatet uppgick till -9 939 TSEK (-8 957 TSEK).
Koncernen totalt under perioden januari-juni 2010
För perioden visar koncernen sammantaget ett nettoresultat efter skatt om -15 327 TSEK (-387 041 TSEK) motsvarande ett
resultat per aktie om -0,0038 SEK (-0,23 SEK).
Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden januari - juni 2010 uppgick i koncernen till 1 726
TSEK (9 181 TSEK), varav investeringarna i immateriella anläggningstillgångar hänförligt till den avvecklade verksamheten var
1 670 TSEK (8 389 TSEK).
Finansiering och likviditet
Likvida medel i koncernen totalt uppgick till 676 541 TSEK (11 266 TSEK) per 30 juni 2010.
Bolaget utnyttjade under fjärde kvartalet 2009 ett löfte om en kortsiktig bryggfinansiering till marknadsmässiga villkor från en av
de större aktieägarna för att täcka likviditetsbehovet i väntan på att försäljningslikvid från köparen av STS-Service skulle
inkomma. I och med att likvid erhölls i början av februari 2010 återbetalades det kortsiktiga lånet inklusive upplupen ränta.
Överskottslikviditeten har, i avvaktan på beslut om investeringar, placerats på marknadsmässiga villkor.
Legala tvister
Petrogrands avyttrade ryska dotterbolag, STS-Service, var vid utgången av 2009 involverat i legala tvister med två lokala
entreprenörer: OOO Kupir angående byggarbete av infrastrukturobjekt och OOO EERB angående borrningsarbete.
Genom överlåtelsen av STS-Service till Gazprom Neft Vostok i februari 2010 överfördes ovannämnda tvister med OOO EERB
och OOO Kupir till Gazprom Neft Vostok.
Petrogrand har sedan slutet av 2009 varit involverat i en tvist med Central Asia Gold AB's ryska dotterbolag OOO Tardan Gold
avseende en växelfordran. Petrogrand AB gjorde i årsbokslutet för 2009 en reservering för denna fordran uppgående till 14 046
TSEK. Under andra kvartalet 2010 nåddes en överenskommelse om en avbetalningsplan med OOO Tardan Gold. Per 30 juni
hade i enlighet med denna plan betalningar inkommit till Petrogrand AB uppgående till 2 173 TSEK vilket därmed bidragit
positivt till koncernens resultat.
Anställda
Antalet anställda var per rapportperiodens slut i koncernbolagen 28 (222) personer, varav 17 (47) kvinnor och 11 (175) män.
Kommentarer Moderbolaget
I resultaträkningsposten Finansiella intäkter ingår det ovan nämnda beloppet om 2 173 TSEK som erhållits från Tardan Gold
enligt den överenskomna avbetalningsplanen.
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Moderbolagets resultat har belastats med nedskrivningar av lånefordran på de ryska dotterbolagen 'STS-Management' och
'USL' uppgående till totalt 10 663 TSEK. Dessa lån har lämnats under rapportperioden i syfte att täcka kostnaderna för
dotterbolagens avveckling som fortfarande inte är avslutad. Beloppet ingår i resultaträkningsposten Finansiella kostnader.
Viktiga händelser under rapportperioden
Extra bolagsstämma antog den nya affärsplanen inklusive byte av bolagsnamn
Den 27 april vid en extra bolagsstämma fattade aktieägarna beslut om att anta styrelsens förslag till ny affärsplan och
verksamhetsinriktning. Som en del i planen ingick ett byte av bolagets firma från tidigare Malka Oil AB (publ) till Petrogrand AB
(publ).
Namnbytet genomfördes på First North
Från och med den 25 maj handlas bolagets aktie under sitt nya namn Petrogrand på First North. Aktiens nya kortnamn är
'PETRO'.
Observationsnotering borttagen
Den 10 juni meddelade NASDAQ OMX beslutet att fr o m den 11 juni 2010 ta bort observationsnoteringen för Petrogrands aktie
på First North i Stockholm. Aktien hade varit observationsnoterad sedan början av 2009 då det rått osäkerhet kring bolagets
ekonomiska situation och verksamhetens framtid. I och med att den ekonomiska situationen stabiliserats och en ny affärsplan
antagits hade förutsättningarna skapats för ett borttagande av observationsnoteringen.
Byte av Certified Adviser
Den 14 juni meddelade bolaget att man utsett Mangold Fondkommission AB som ny Certified Adviser. Uppdraget påbörjades
från och med den 1 juli 2010.
Årsstämman genomförd
Den 21 juni genomfördes Petrogrands årsstämma. Bolagsstämman beslutade att fastställa bolagets räkenskaper för
räkenskapsåret 2009, samt fattade beslut om en utdelning med 2 öre per aktie med den 24 juni 2010 som avstämningsdag för
utdelningen. Vid stämman fattades vidare beslut om att införa ett incitamentsprogram för bolagets anställda och
styrelseledamöter. Dessa kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptioner som kommer att emitteras inom ramen för
incitamentsprogrammet. Stämman fattade också beslut om en sammanläggning av aktier varvid 100 gamla aktier kommer att
läggas samman till 1 ny aktie. Det beslutades att avstämningsdagen för sammanläggningen skulle vara senast den 31 augusti
2010. Stämman beslutade dessutom att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av
aktier, optioner och/eller konvertibler som vid fullt utnyttjande får motsvara maximalt 30 procent av aktiekapitalet i bolaget.
Verksamheten
Petrogrand AB är ett oberoende svenskt oljebolag inom prospektering och produktion som via dotterbolaget STS-Service
tidigare producerade olja i Tomsk-regionen i västra Sibirien i Ryssland.
Den 5 februari 2010 registrerades överlåtelsen av dotterbolaget STS-Service till Gazprom Neft Vostok av ryska myndigheter.
Detta enligt beslutet att sälja STS-Service till Gazprom Neft Vostok fattat av den Extra bolagsstämman den 17 december 2009.
Efter överlåtelsen av STS-Service arbetade styrelsen i Petrogrand med att ta fram en ny affärsplan för den framtida
verksamheten. Affärsplanen antogs av aktieägarna vid en extra bolagsstämma den 27 april.
Enligt den nya affärsplanen är Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag
och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Målet är att genom investeringar i
den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.
Sedan affärsplanen antogs har Petrogrands organisation aktivt arbetat med att utvärdera ett stort antal förslag på förvärv som
kommit från potentiella samarbetsparter.
Rapportperiodens produktion
Petrogrands produktion av olja och gaskondensat för perioden januari-juni 2010 uppgick till 63 998 fat. Hela denna produktion
skedde under januari månad. I och med överlåtelsen av STS-Service till Gazprom Neft Vostok i början av februari hade inte
bolaget någon oljeproduktion under resten av första halvåret 2010.
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Ny Certified Adviser
Den 1 juli påbörjade Mangold Fondkommission sitt uppdrag som ny Certified Adviser för Petrogrand AB.
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Sammanläggning av aktier
Den 10 augusti beslutade styrelsen att avstämningsdag för den vid årsstämman beslutade sammanläggningen av aktier skulle
bli den 20 augusti. Sista dag för handel med bolagets gamla aktier före sammanläggningen blev därmed den 17 augusti och
första dag för handel med de sammanlagda aktierna blev den 18 augusti. Genom sammanläggningen lades 100 gamla aktier
samman till 1 ny aktie.
Utfall av incitamentsprogram
Den 11 augusti meddelade bolaget att 87 procent eller 113 miljoner av teckningsoptionerna av serie A tecknats av anställda
och styrelseledamöter. I enlighet med det av årsstämman beslutade incitamentsprogrammet löpte anmälningsperioden
avseende teckningsoptionerna av serie A under perioden 23 juni t o m den 9 juli 2010.
Krav från Gazprom Neft Vostok
Bolaget har under augusti mottagit krav avseende påstådda garantibrott enligt avtalet rörande försäljningen av STS-Service.
Bolaget anser att kraven inte är berättigade och avser att avvisa kraven, varför någon reservering i balansräkningen inte är
gjord.
Aktiedata
Inga förändringar avseende aktiekapitalet eller antalet aktier skedde under rapportperioden.
Sedan nyemissionen och konverteringen av konvertibellån som genomfördes i april 2009 uppgick Petrogrand AB's aktiekapital
per 30 juni till 268 410 272 SEK fördelat på 4 026 589 880 utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,0667 SEK.
Vid årsstämman som genomfördes den 21 juni fattades beslut om sammanläggning av aktier 1:100 varvid ett hundra (100)
gamla aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Bolagets styrelse beslöt sedan den 10 augusti att fastställa avstämningsdag för
sammanläggningen av aktier till fredagen den 20 augusti 2010.
Genom den därmed genomförda sammanläggningen uppgår Petrogrand AB's aktiekapital vid tidpunkten för denna rapport till
268 410 272 SEK fördelat på 40 265 898 utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 6,67 SEK.
Redovisningsprinciper
Grund för upprättande av delårsrapporten
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet
med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU och Årsredovisningslagen.
Avvecklad verksamhet
I december 2009 undertecknade Petrogrand AB och Gazprom Neft Vostok ett överlåtelseavtal avseende överlåtelsen av
Petrogrands dotterbolag STS Service. Petrogrand har därför upprättat delårsrapporten i enlighet med IFRS 5,
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. I koncernens resultaträkning separeras därför
kvarvarande och avvecklad verksamhet och i balansräkningen lyfts tillgångar och skulder som innehas till försäljning ut och
redovisas på egna rader. I resultaträkningen för avvecklad verksamhet ingår samtliga intäkter och kostnader, inklusive
finansiella poster, direkt hänförliga till det avyttrade dotterbolaget.
Moderbolaget
Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden,
vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2.3 Redovisning för juridiska personer.
Kommande ekonomisk rapportering:
Delårsrapport januari - september: Publiceras 30 november 2010
Företagsinformation
Moderbolagets fullständiga namn är Petrogrand AB (publ). Det är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm med
organisationsnummer 556615-2350. Moderbolagets adress är Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. Telefonnummer är
+46 8 5000 7810 och fax +46 8 5000 7815. Hemsida på Internet: www.petrogrand.se
Certified Adviser
Certified Adviser First North: Mangold Fondkommission
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Stockholm den 31 augusti 2010
Styrelsen för Petrogrand AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Maks Grinfeld, VD, tel: +46 768 077 614
Sven-Erik Zachrisson, styrelseordförande, tel: +46 8 41 05 45 96
För vidare information om Petrogrand AB hänvisas till www.petrogrand.se
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 Malkas 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 RUR/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 Malka komma att väsentligt avvika från
den i bolagets informationsgivning förväntade. Petrogrand påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera
sådana framtidsbedömningar.
DELARSRAPPORT JANUARI JUNI 2010
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