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Kassan fylls på!

Vi kan snart se tillbaka på ett händelserikt 2017 där köpet av Tie-fältet i Brasilien tillhör de
absoluta höjdhöjdpunkterna. Bolagets senaste kvartalsrapport visar också att
verksamheten fortsätter att gå åt rätt håll. Det finns således skäl till att vara optimistisk
inför 2018.
Det är med stor tillfredsställelse som jag kan meddela att vår verksamhet fortsätter att generera
intäkter. Kvartalsrapporten, som släpptes den 29 november, visar ett rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) på plus 2,25 miljoner dollar. Minus 1,16 miljoner i räntekostnader så
innebär det att kassan fylls på med över 1 miljon dollar.
Dessutom så behövde vi bara lägga ut 4 miljoner dollar (istället för dryga 11 miljoner dollar) i
säkerhet för arbetsåtaganden och återställningsskyldigheter. Kontentan av det betyder att vi
frigjort över 7 miljoner dollar som vi - i värsta fall - räknade med skulle vara uppbundna.
Som rapporten säger så har vi nu ett positivt kassaflöde samt en kassa på över 18,4 miljoner
dollar. Det är exklusive de 4,7 miljoner som för tillfället bundits upp som garantier. Jag kan också
meddela att vi fått 1,4 miljoner dollar tillbaka efter transaktionsjusteringar, som också stärker
kassan.
Total fokus är nu på att öka produktionen på alla de tre oljefälten där vi är verksamma. I förra
veckan lade vi en order om nya pumpar till Tie- och Tartaruga-fälten till en kostnad på 0,65
miljoner dollar. Det handlar om mycket avancerade Hydraulic Jet-pumpar, som är
specialtillverkade för att kunna hantera den mycket gasrika olja vi producerar på bägge fälten.
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Leverans kommer att ske i början av februari.
Ju mer olja vi producerar, desto mer gas måste vi omhänderta. På Tie-fältet komprimerar vi
gasen och skickar den vidare med lastbilar till en keramikfabrik som bränner gasen i sina
ugnar. Under januari 2018 kommer vi att installera gasturbiner som genererar elektricitet. Elen
kommer att säljas på el-nätet. Gasen är en biprodukt av oljan, men under 3:e kvartalet
genererade den nästan 1 miljon kronor i intäkter. Läs mer om våra planer i kvartalsrapporten.
Vi har parallellt med pumparbetet också säkrat en fördubblad gas leverans möjlighet i början av
nästa år.
Slutligen måste jag också poängtera att oljepriset naturligtvis hjälper till. Vi såg en uppgång under
3:e kvartalet som nu verkar ha planat ut på en hygglig nivå runt 60 dollar per fat.
Jag måste säga att jag gillar när pengarna tickar in.
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Året som gick

Det absolut viktigaste som hände under 2017 var förvärvet av Tie-fältet i Brasilien. Men det
gångna året som var även i andra avseenden ett händelserikt år för Maha Energy. Nedan
följer en kortfattad sammanställning av de viktigaste händelserna.

Januari
Köpet av Tartaruga i Brasilien slutförs.
Februari
Överenskommelse med Gran Tierra om att köpa deras Brasilianska verksamhet,
inklusive det producerande Tie fältet.

Mars
Lyckad workover på 107D i Tartaruga, ökade produktionen i hålet väsentligt till cirka
250 fat om dagen. Tre produktionshål på LAK rensas med JetVac.
April
Tartaruga-fältet närapå dubblar produktionen. Maha annonserar att man finansierar GTEtransaktionen med ett obligationslån om cirka SEK 300 miljoner samt en riktad emission
om cirka SEK 92 miljoner.
Maj
Obligationen och den riktade emissionen går i lås.
Juni
Pengar byter händer och garantier övertas i Brasilien.
Juli
Gran Tierra-affären går i lås och stängs. Totalt betalas USD 35 miljoner och garantier
om cirka USD 11 miljoner övertas.
Augusti
Maha ökar produktionen på Tie-fältet efter att fått temporär dispens för ”flaring”. Analys
av möjliga produktionsförbättringar påbörjas.
September
Avtal sluts med CDGN för att öka försäljning av komprimerad gas. CDGN börjar
omedelbart med en uppgradering av deras faciliteter på Tie-fältet. Geologi- och
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geofysik-arbete startas för att identifiera alla tillgångar samt prospekteringsmöjligheter
på GTE-tillgångarna samt Tartaruga.
Oktober
Petrofysiken avslutas på Tartaruga. Seismisk reprocessing inleds för att bättre
identifiera underjorden.
November
Avtal sluts med GTW för el-produktion på Tie-fältet genom gasförbränning. Tre Jet
pumps beställs av ett bolag i USA.
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Intervju: ”Då såg vi hur vårt arbete ledde till
högre värden”

Den här månaden har vi träffat controller Paul Snodgrass, som med sina fyra år på Maha
Energy är en av bolagets verkliga trotjänare.
Som controller ansvarar Paul Snodgrass för Maha Energys ekonomiska redovisning. Och
eftersom han har koll på bolagets alla siffror så anser han sig ha många anledningar till att vara
tillfreds.
– Eftersom jag varit med nära nog från början så kan jag se hur bolaget har vuxit på så pass kort
tid. I början var det stort sett bara jag och Jonas här på kontoret i Calgary. Men det är inte bara
antalet anställda som har blivit fler. Precis i början var produktionen 20 fat olja per dag, vilket
jämföras med dagens 1 600 fat per dag, berättar han.
Vad anser du vara det största som hittills hänt under din tid på Maha Energy?
– Det mest minnesvärda var nog ändå när Maha blev marknadsnoterade. Att se hur allt det
arbete som alla inom bolaget bidragit med resulterade i ett ökat värde för våra lojala aktieägare
var mycket tillfredsställande, säger Paul Snodgrass.
– Det är också värt att uppmärksamma på det sätt som bolaget belönar de anställda så snart vi
nått en stor framgång, vare sig det handlar om ett förvärv eller rapporter om ökade intäkter. Då
har vi alltid sociala tillställningar, vilket absolut bidrar till den goda stämningen här på Maha
Energy.
Vad tror du om oljepriset de kommande 5 åren?
Jag tror absolut att det värsta är över. Det är inte troligt att vi kommer att se prisnivåer kring 20 till
30 dollar per fat igen, som vi gjorde för ett och ett halvt år sedan. Den råder numera en ganska
bra jämvikt mellan tillgång och efterfrågan, och det överutbud av olja som vi sett tidigare börjar
definitivt gå mot sitt slut.
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Teckna aktier i Maha Energy med chans till
rabatt

Fram till mitten av januari finns möjligheten att med stöd av teckningsoptioner teckna
aktier i Maha Energy med stor chans till rabatt.
Fram till den 15 januari 2018 går det att teckna nya aktier i Maha Energy med stöd av
teckningsoptionen TO1. Teckningskursen är då 6,40 kronor per aktie. Under november har
Mahas aktiekurs på Nasdaq First North pendlat kring 7 kronor, vilket i så fall innebär en rabatt på
drygt 50 öre per aktie för de som tecknar med stöd av teckningsoptionerna.
Teckningsoptionen TO1 handlas på Nasdaq First North fram till den 11 januari, och fram till dess
är det alltså möjligt att köpa teckningsoptionerna på marknaden. Innehavaren av
teckningsoptionerna kan teckna en ny A-aktie för varje option.
Vid full teckning kommer Maha Energy att tillföras 39,7 miljoner kronor. Pengarna kommer att
användas för att finansiera en fortsatt utbyggnad av bolagets befintliga oljefält. Kapitaltillskottet
borgar därmed för en fortsatt ökning av produktionen, och därmed ett ökat kassaflöde.
Läs mer om hur du tecknar aktier med stöd av teckningsoptionerna här.
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Livesänd videokonferens med Maha Energy

Jonas Lindvall och Andres Modarelli, vd respektive ekonomichef för Maha Energy kommer
på torsdagseftermiddagen att medverka på Pressträff Direkt, som direktsänds via
Facebook. Under sändningen kommer bolagets senaste kvartalsrapport att presenteras.
Alla tittare kan ställa frågor under sändningen.
I samarbete med Pressträff Direkt erbjuds möjlighet att via Facebook ställa frågor till Jonas
Lindvall, vd och Andres Modarelli, ekonomichef för Maha Energy.
Var: I Facebookgruppen Småbolagsjakten
När: Torsdag 30 november kl 16.00 - 16.30

