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VD har ordet #4

Finansieringen säkerställd - affär går in i slutskedet. Som vi berättat om tidigare fortsätter
vi vår offensiva strategi att förvärva tillgångar med stor framtida potential. Finansieringen
av det senaste köpet, Tie-fältet i Brasilien, är säkerställd, och vi kan nu gå in i slutfasen av
affären. För dig som aktieägare finns fortfarande möjligheten att teckna nya aktier.
Nyemissionen på knappt 92 miljoner kronor, där befintliga aktieägare har företrädesrätt, pågår
fram till den 30 maj. Du som är kund hos Avanza eller Nordnet kan teckna nya aktier senast på
måndag den 29 maj.
Förvärvet av Tie-fältet innebär att vi blir ägare till ett oljefält som redan i dag är i produktion.
Dessutom är vi säkra att vi med moderna metoder kan få upp produktionen ytterligare. Med tanke
både på fältets potential, och det pris vi betalar, är det svårt att inte se fältet som något av ett
fynd.
Den 18 maj medverkade jag i en webbsänd presskonferens, och berättade då mer ingående om
både förvärvet och finansieringen av densamma (Se presskonferensen på filmlänken nedan).
Väldigt kortfattat finns det än en gång anledning att påpeka att köpet av Tie-fältet i Brasilien
innebär att det diskonterade nuvärdet av Mahas samlade reserver ökar från 259 miljoner dollar till
447 miljoner dollar - en ökning med över 70 procent.
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Då vi redan äger ett annat oljefält i Brasilien - Tartaruga-fältet – räknar vi i bolagsledningen med
att två fält i Brasilien också kommer att innebära stora synergieffekter.
Det är med stor tillförsikt vi nu kommer att slutföra affären, och vi hoppas att du som aktieägare
känner samma entusiasm inför Mahas nära framtid som jag och övriga medlemmar av
bolagsledningen gör.
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Se en presskonferens med Maha Energy
från 18 maj

https://youtu.be/8YiNRGwHzHI
Vd Jonas Lindvall pratar om förvärvet av Tie-fältet i Brasilien.
Företrädesemissionen med Maha Energy inleddes den 16 maj och pågår fram till den 30
maj. Den 18 maj hade Maha presskonferens där vd Jonas Lindvall pratade om det senaste
förvärvet.

