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PETROGRAND AB: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS
2010
Försäljningen av produktionsbolaget STS-Service genomförd
Extra bolagsstämma beslutar att anta ny affärsplan innebärande bland annat att Malka Oil AB (publ) byter namn
till Petrogrand AB (publ)
Intäkterna för rapportperioden uppgick till 12 261 TSEK (21 489 TSEK) varav 12 261 TSEK (21 489 TSEK)
hänför sig till den avvecklade verksamheten
Resultat efter skatt för rapportperioden uppgick till -9 099 TSEK (-118 448 TSEK) varav -3 331 TSEK (-115 090
TSEK) hänför sig till den avvecklade verksamheten
Resultatet per aktie under rapportperioden uppgick till 0,00 SEK (-0,35 SEK) varav 0,00 SEK (-0,34 SEK) hänför
sig till den avvecklade verksamheten

VD-kommentar

Bästa Aktieägare,

Under första kvartalet 2010 slutfördes försäljningen av vårt produktionsbolag STS-Service i Tomsk-regionen till Gazprom Neft
Vostok. Aktieägarna fattade beslutet att anta styrelsens förslag om en försäljning vid den extra bolagsstämman den 17
december 2009. Ett intensivt arbete med att utreda bolagets möjligheter för framtiden låg bakom förslaget om en försäljning.
Affären slutfördes den 5 februari 2010 vilket var det datum då ryska myndigheter registrerade överlåtelsen.

En viktig faktor i samband med beslutet att föreslå en försäljning var de juridiska tvister som STS-Servie varit inblandat i. Det
kan därför särskilt poängteras att Gazprom Neft Vostok genom affären tog över alla tvister och betalningsansvar som fanns i
den avyttrade verksamheten uppgående till cirka 50 miljoner kronor.

Efter det att vi genomförde affären har vi arbetat intensivt med att ta fram en ny affärsplan för den fortsatta verksamheten och
vid en extra bolagsstämma den 27 april fattade aktieägarna beslutet att godkänna vår plan för framtiden. En beskrivning av de
övergripande delarna av planen finns längre fram i rapporten men jag vill här nämna något om den grundläggande tanke och
omständighet som ligger bakom den nya planen.

I Ryssland finns ett stort utbud av mindre oljebolag som inte är intressanta för marknadens stora oljeproducenter. Dessa små
bolag finns i alla produktions- och prospekteringsfaser och är ofta i en finansiellt ansträngd situation med behov av finansiering
för sin fortsatta verksamhet. Genom sin finansiellt starka position kommer Petrogrand att kunna bistå målbolagen med hjälp till
finansiering mot att Petrogrand får kontroll och inflytande och genom sin egen erfarna personal kan bidra till att målbolagen
utvecklas på ett sådant sätt att deras värde ökar.

Det har nu gått en tid sedan försäljningen av STS-Service genomfördes. Vi har velat ta den tiden för att grundligt arbeta
igenom våra planer för den framtida verksamheten. Men samtidigt har vår kvarvarande organisation i Ryssland aktivt tagit emot
och undersökt många intressanta affärserbjudanden i linje med vår nya affärsplan. Bara under tiden fram till den extra
bolagsstämman hade hela 48 licenser eller licensområden granskats varav många bedöms ha god potential för framtiden.

Det känns mycket bra att nu kunna lägga bakom sig en besvärlig period och blicka framåt. Jag känner mig övertygad om att vi
står väl rustade för en spännande fortsättning och det känns mycket motiverande att ha fått aktieägarnas förtroende att gå
vidare i linje med den nya affärsplanen.
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Maks Grinfeld
Verkställande Direktör Petrogrand AB

Kommentarer på koncernens resultat och ställning

Omsättning och resultat
I början av februari 2010 registrerades överlåteslen av dotterbolaget STS-Service till Gazprom Neft Vostok. Eftersom den
avvecklade verksamheten inom STS-Service utgjort huvuddelen av Petrogrands verksamhet hänför sig nedanstående
kommentarer till den avvecklade verksamheten när inget annat anges.

Intäkterna uppgick under perioden januari-mars till 12 261 TSEK (21 489 TSEK) , varav intäkter från försäljning av olja svarade
för 12 247 TSEK (21 470 TSEK). Under perioden ägde oljeförsäljning bara rum under januari månad eftersom överlåtelsen av
produktionsbolaget STS-Service skedde i början av februari.

Bruttoresultatet uppgick till 5 648 TSEK (-8 588 TSEK). Avskrivningar om -172 TSEK (-6 383 TSEK) har belastat
bruttoresultatet under perioden.

Under rapportperioden hade bolaget inga försäljnings- och distributionskostnader (-966 TSEK). Administrationskostnader och
övriga rörelsekostnader uppgick sammanlagt till -5 200 TSEK (-15 466 TSEK). Kostnaderna under kvartalet illustrerar också
det faktum att produktionsverksamheten överläts i början av februarti.

Rörelseresultatet för perioden januari-mars blev 448 TSEK (-25 020 TSEK).

Netto finansiella poster uppgick till -3 679 TSEK (-78 084 TSEK).

Skatteposten för perioden januari-mars uppgick till -100 TSEK (-11 986 TSEK).

För perioden 1 januari - 31 mars 2010 visar koncernen sammantaget ett nettoresultat efter skatt om -9 099 TSEK (-118 448
TSEK) motsvarande ett resultat per aktie om 0,00 SEK (-0,35 SEK). Av nettoresultatet hänför sig -3 331 TSEK (-115 090
TSEK) motsvarande ett resultat per aktie om 0,00 SEK (-0,34 SEK) till den avvecklade verksamheten.

Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden januari - mars 2010 uppgick i koncernen till 1
674 TSEK (9 271 TSEK), varav investeringarna i immateriella anläggningstillgångar var 1 674 TSEK (6 268 TSEK).

Finansiering och likviditet
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Likvida medel i koncernen uppgick till 754 436 TSEK (4 408 TSEK) per 31 mars 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.

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 har ovannämnda tvister med OOO EERB och
OOO Kupir överförts till Gazprom Neft Vostok.

Petrogrand var per 31 mars 2010 involverat i en tvist med Central Asia Gold AB's ryska dotterbolag OOO Tardan Gold
avseende en växelfordran Petrogrand AB har per 31 december 2009 gjort en reservering för denna fordran uppgående till
14 046 TSEK. Efter rapportperiodens utgång har en överenskommelse om en avbetalningsplan gjorts med OOO Tardan Gold.

Anställda
Antalet anställda var per rapportperiodens slut i koncernbolagen 17 (223) personer, varav 12 (35) kvinnor och 5 (188) män.

Kommentarer Moderbolaget
Av de finansiella kostnaderna i resultaträkningen utgör ett belop av 6 857 TSEK nedskrivning av lånefordran på de kvarvarande
ryska dotterbolagen. Dessa lån har lämnats i syfte att täcka kostnaderna för avveckling av dotterbolagen. På koncernnivå har
dessa kostnader redan belastat resultatet genom de avsättningar som gjordes för avvecklings- och omstruktureringskostnader i
samband med upprättandet av resultatrapporten för det fjärde kvartalet 2009.

I balansräkningens post kortfristiga fordringar finns inkluderat ett belopp av 14 000 TSEK som utgör den sista delen av
försäljningslikviden för STS-Service. Denna dellikvid betalades enligt avtal i början av april.

Viktiga händelser under rapportperioden
Rysslands konkurrensmyndighets beslut
Vid en extra bolagsstämma den 17 december 2009 beslutade Petrogrands aktieägare att godkänna styrelsens förslag att sälja
bolagets produktionsbolag STS-Service i Tomsk-regionen i Sibirien till Gazprom Neft Vostok. Rysslands konkurrensmyndighet
(FAS) lämnade den 19 januari 2010 sitt godkännande till ett genomförande av affären..

Produktion januari 2010: 2 064 fat per dygn
Under januari 2010 uppgick Petrogrands totala produktion av olja till 63 998 fat jämfört med december 2009 då produktionen
var 62 280 fat. I snitt uppgick produktionen till 2 064 fat per dygn jämfört med 2 009 fat per dygn under december 2009.
Oljeförsäljning för januari månad uppgick till 67 733 fat och det genomsnittliga priset före skatt var 29,61 USD per fat.
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Försäljningen av STS-Service till Gazprom Neft Vostok genomförd
Ryska myndigheter registrerade den 5 februari 2010 överlåtelsen av dotterbolaget STS-Service till Gazprom Neft Vostok.
Därmed var affären mellan Petrogrand AB och Gazprom Neft Vostk som beslutades vid en extra bolagsstämma den 17
december 2009 genomförd.

Återbetalning av lån
Efter det att likvid erhållits från köparen av STS-Service i början av februari 2010 återbetalades det kortfristiga lån som togs upp
på marknadsmässiga villkor från en av de störra aktieägarna under fjärde kvartalet 2009.

Presentation av ny affärsplan och kallelse till extra bolagsstämma
Den 26 mars 2010 presenterades en ny affärsplan för den framtida verksamheten och styrelsen kallade samma dag till en extra
bolagsstämma att äga rum den 27 april varvid aktieägarna skulle ta ställning till den nya affärsplanen. Alternativet till att driva
verksamheten vidare skulle vara en likvidation av bolaget.

Verksamheten
Petrogrand AB är ett oberoende svenskt oljebolag inom prospektering och produktion som hittills varit verksamt i Tomskregionen 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 under rapportperioden med att ta fram en ny affärsplan för
den framtida verksamheten. Affärsplanen var klar i slutet av mars och den 26 mars kallade styrelsen till en extra bolagsstämma
att äga rum den 27 april varvid aktieägarna skulle ta ställning till den nya affärsplanen.

Ny affärsplan

Petrogrands övergripande affärsidé skall vara 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.

Petrogrand skall i sin strategi i utgångsläget aktivt söka och genomföra strategiska förvärv inom den ryska oljesektorn.
Petrogrands förvärvsstrategi skall kännetecknas av mindre kassaflödesgenererande målbolag som är oljeproducerande eller
nära produktion och målbolag som är i behov av kapitaltillskott och som kan effektiviseras och förädlas genom bättre
management. Förvärven skall vara villkorade Petrogrands kontroll och betydande inflytande i form av eget management team
hos målbolaget. När stabilt kassaflöde har uppnåtts skall Petrogrand förvärva ryska oljelicenser genom statliga auktioner och
etablera samarbete och partnerstrukturer med andra oljebolag samt större investerare i syfte att skapa strategiskt motiverade
och industriellt logiska oljelicensportföljer. Arbetet med att ta fram förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i
samarbete med bolagets ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.
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Den grundläggande tanken vid utarbetandet av den nya affärsplanen är det faktum att det i Ryssland finns ett stort utbud av
mindre oljebolag som inte är intressanta för marknadens stora oljeproducenter. Dessa små bolag finns i alla produktions- och
prospekteringsfaser och är ofta i en finansiellt ansträngd situation med behov av finansiering för sin fortsatta verksamhet.
Genom sin finansiellt starka position kommer Petrogrand att kunna bistå målbolagen med hjälp till finansiering mot att
Petrogrand får kontroll och inflytande och genom sin egen erfarna personal kan bidra till att målbolagen utvecklas på ett sådant
sätt att deras värde ökar.

Produktionsstatus per den 31 mars 2010

Petrogrands produktion av olja och gaskondensat för perioden januari-mars 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 februari och mars.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
Extra bolagsstämma antar den nya affärsplanen inklusive byte av bolagsnamn
Den 27 april vid en extra bolagsstämma fattar aktieägarna beslut om att anta styrelsens förslag till ny affärsplan och
verksamhetsinriktning. Som en del i planen ingår ett byte av bolagets firma från tidigare Malka Oil AB (publ) till Petrogrand AB
(publ).

Namnbytet genomförs på First North
Från och med den 25 maj 2010 handlas bolagets aktie under sitt nya namn Petrogrand på First North. Aktiens nya kortnamn är
'PETRO'.

Aktiedata

Inga förändringar avseende aktiekapitalet har skett under rapportperioden.

Sedan nyemissionen och konverteringen av konvertibellån som genomfördes i april 2009 uppgår Malka Oils aktiekapital till
268 410 272 SEK fördelat på 4 026 589 880 utestående aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,0667 SEK.

Kommande ekonomisk rapportering:
Årsstämma 2010: Avhålles den 21 juni 2010
Delårsrapport januari - juni: Publiceras 31 augusti 2010
Delårsrapport januari - september: Publiceras 30 november 2010

Företagsinformation
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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.com

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 31 maj 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.com
DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010
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