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VD har ordet #2

Det händer mycket just nu och i detta brev så hoppas jag att kunna informera lite om vårt andra
förvärv i Brasilien. Dessutom får ni träffa Oscar Oliveira, en av våra nyaste anställda som jobbat på
Tartaruga-fältet i många år. Jag kan också meddela att när ni läser detta är vi i full färd med att
rengöra och sedan testa ett antal produktionshål i Wyoming, som vi hoppas ska ge svaret varför
dessa hål hittills inte har presterat som beräknat.
Köpet av Gran Tierras brasilianska verksamhet

Mer utförligt om förvärvet av Gran Tierras (GTE) brasilianska verksamhet, som vi också berättade om i förra
nyhetsbrevet, kan ni läsa om i en separat text i det här brevet. Jag ska här bara kortfattat berätta om motivet
till affären.
Det förvärvade Tie-fältet ligger bara 30 mil från Tartaruga och vi ser många fördelar med förvärvet och den
kommande sammanslagningen av de två organisationerna. Dels så reduceras de administrativa kostnaderna,
dels ärver vi ett mycket viktigt ”know how”. Man kan säga att Tie-fältet ligger 2 - 3 år före i utvecklingen
jämfört med Tartaruga.
Dessutom, så kompletterar Tie och Tartaruga varandra oerhört väl. Tie är i produktionsfasen medan
Tartaruga är någonstans mellan utvärdering och produktionsfas. Tartaruga står för uppsidan, medan Tie har
en mycket stabil inkomst. Att vi sedan har lyckats köpa Tie till ett mycket förmånligt pris gör ju inte det hela
sämre.
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Förutom allt tekniskt arbete som pågår jobbar vi intensivt med att sy ihop finansieringen av affären. Vi har
kommit långt på vägen och räknar med att ha allt på plats innan utgången av maj. Parallellt med
finansieringsarbetet så har nu ansökan om ägarbytet formellt lämnats in till ANP i Brasilien.
Fortsatt optimering i Tartaruga
När det gäller det närliggande Tartaruga-fältet så har vi nu producerat i bägge produktionshålen i fyra
veckor. Produktion i hålet SES107, som vi färdigställde i februari, fortsätter att ligga på nivån enligt plan. Vi
har lagt mycket tid på att optimera pumpen, som driver bägge produktionshålen, och vi ser en tydlig ökning
varje dag. Jag räknar med en produktion på närmare 450 fat om dagen innan vi är klara med optimeringen.
Jag kan bara avsluta med att säga att jag stormtrivs med mitt jobb och gillar ”trycket”!
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Gran Tierra-affären

Maha Energy köper Gran Tierras (GTE) dotterbolag som äger 100 procent av 6
prospekteringslicenser samt en produktionslicens i provinsen Bahia i Brasilien.
Produktionslicensen innehåller ett oljefält, Tie-fältet, som har varit i produktion sedan
2010. Oljan som produceras bedöms vara av god kvalitet och fältet är utbyggt för att kunna
producera upp till 2 000 fat om dagen. I dag produceras 1 250 fat om dagen.
Ett rejält kassatillskott
Den 1 januari i år bedömdes det att det återstår lite drygt 10,2 miljoner fat bevisade och sannolika
reserver olje-ekvivalenter till ett nuvärde av 188 miljoner dollar (före skatt). Utöver dessa bevisade och
sannolika reserver finns det möjliga reserver om 4 miljoner fat till i ett närliggande och troligtvis
förknippad struktur. På prospektnivå finns 45 – 48 miljoner fat olja.
Utöver värdeökning så innebär detta förvärv framförallt en stabil inkomstkälla. Vi räknar med att
tillsammans med Tartaruga närma oss 2.000 fat om dagen när den här affären går i lås. Med
”netbacks”, det vill säga nettoinkomst efter produktionsskatt och operativa omkostnader, runt USD
20/fat (på nuvarande oljeprisnivåer) kommer det att ge ett rejält tillskott i kassan.
Priset för Gran Tierras brasilianska verksamhet uppgår till 35 miljoner US-dollar. Maha övertar också
cirka 11 miljoner dollar i kreditbrev och garantiåtaganden för arbetsprogram och
återställningsarbeten.

Lån och nyemission finansierar köpet
Finansieringen av affären sker genom en kombinerad aktie- och låneaffär. 20 miljoner dollar kommer
att inskaffas genom en riktad emission och en fullt garanterad företrädesemission på vardera 10
miljoner dollar (vardera 91,7 miljoner svenska kronor).

Företrädesemissionen kommer att genomföras under april., Mer detaljerad information om
emissionen kommer inom kort.
En resterande del om 40 miljoner dollar finansieras med lån. Förutsatt att finansieringen är klar
innan sommaren, så krävs ett formellt godkännande från brasilianska myndigheter innan affären
är helt klar. Men Maha får tillgodose sig produktionen från fältet så snart finansieringen är klar,
vilket sannolikt kommer att innebära att priset på tillgången kommer att reduceras när
godkännandet kommer från myndigheterna.
Förvärv av prospekteringslicenser
Förutom det producerande Tie-fältet så har Maha också förvärvat 6 prospekteringslicenser som har ett
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antal definierade prospekt. Vår ambition är att undersöka dessa prospekt för att bedöma meriten av
eventuella provborrningar. På Tie-fältet finns en mycket väl definierad struktur direkt söder om det
producerande fältet som har en mycket god chans att innehålla mer olja. Enligt geologerna handlar
det om ytterligare 4 miljoner fat lättolja. Om en borrning skulle göras och det påträffar olja blir det
förhållandevis enkelt att koppla på den produktionen eftersom den ligger i anslutning till en befintlig
produktionsanläggning.

Läs mer om affären och emissionen genom att klicka här
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”Vi ska upprätthålla det hårda arbetet och
behålla vårt fokus”

– Det är uppenbart att Maha har som mål att göra Tartaruga till ett av de mest produktiva
oljefälteten i Brasilien. Det känns väldigt stimulerande att jobba mot det målet.
Det berättar Oscar Oliveira, chef för UP Petróleo Brasil, bolaget som till hundra procent ägs av
Maha Energy och som på plats i Brasilien tar hand om det praktiska arbetet vid Tartaruga-fältet.
Sedan arbetet kom i gång i januari har produktionen i Tartaruga ökat rejält. Bara att sätta in en
pump vid ett av de två produktionshålen – hålet har tidigare producerat under självtryck – gjorde
att produktionen vid det aktuella hålet ökade från 10 till över 250 fat om dagen.
– Vi håller just nu på att göra de sista justeringarna för att kunna nå de två hålens nuvarande
maximala produktionskapacitet. Vi ska bland annat öka pumparnas hastighet, säger Oliveira, som
berättar att de för närvarande producerar totalt 412 fat per dag från de två hålen i Tartaruga.
Vad krävs för att det långsiktiga målet ska nås?
– Vi ska upprätthålla det hårda arbete och behålla vårt fokus, säger Oliveira, som inte hyser några
tvivel om att Tartaruga kommer att bli ett fält med hög och lönsam produktion.
– Som bolag har Maha uppnått stora synergieffekter i sin verksamhet. Vi arbetar tillsammans och
känner oss alla delaktiga, säger han.
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