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Caucasus Oil har skrivit avsiktsförklaring om förvärv
av omfattande oljetillgångar i Sibirien.
Caucasus Oil har idag skrivit ett Letter of Intent om att förvärva det estländska bolaget Petrovende Oü.
Petrovende, som äger 60 % av det ryska oljebolaget Petro Stream som har licens för att utvinna olja och gas i
Tomsk i Sibirien kommer att vara ett helägt dotterbolag till Caucasus Oil.
Petro Stream har initialt rätt att utvinna olja från en nästan 1 900 kvadratkilometer stor yta där geologiska
mätningar har visat på runt 30 miljoner fat utvinningsbar olja. Planerad produktionsstart är under 2015.
Petrovende ägs av en grupp svenska och ryska affärsmän med lång erfarenhet av ryskt affärsliv.
De slutgiltiga villkoren för förvärvet kommer att fastställas efter genomförd Due Dilligence och baseras på en
extern värdering av bolagen. Köpet kommer att betalas med nyemitterade aktier i Caucasus Oil. Eftersom
Petrovendes tillgångar är betydligt mer värda än Caucasus Oils så kommer ägarna i Petrovende att bli
majoritetsägare i Caucasus Oil.
Förvärvet kommer att genomföras under förutsättning att det godkänns på en extra bolagsstämma.
”Vi har under en längre tid letat efter en samarbetspartner som passar in på Caucasus profil med högavkastande
oljeinvesteringar i östra Ryssland” säger Caucasus Oils VD Bertil Wilhelmsson. ”Petrovende är ett betydligt
större projekt än vad vi tittat på tidigare och har en oerhört stor potential”.
”Genom våra goda ryska kontakter har vi lyckats få rättigheterna att utvinna mycket stora naturfyndigheter”
säger Peter Wittsten styrelseledamot i Petrovende. ”Caucasus Oil är en utmärkt plattform för oss för att kunna
expandera i en hög takt. Vi förväntar oss att bolagets alla aktieägare kommer att få vara med om en mycket
lönsam resa” avslutar Wittsten
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