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Petrosibir AB (publ) 556468-1491 Stockholm den 20 augusti 2009 

 
Delårsrapport januari - juni 2009  
 
 

 Ändrad verksamhet till olje- och gasprospektering och namnbyte till Petrosibir1 
 Gasformation påträffad i andra prospekteringsbrunnen 
 Första oljereserverna om 10 miljoner fat C1+C2 registrerade hos GKZ 
 Samgående med Shelton Canada skapar tillväxtbolag med prospektering och produktion i 

Ryssland och Ukraina.  
 Bolaget är i prospekteringsfas och någon försäljning av olja och gas har ännu inte inletts 
 Periodens resultat efter skatt: -9  (-4) mkr 
 Resultatet per aktie: -0,09 (-0,05) kr 

 
 
 
VD kommenterar 
 
Bolaget har under perioden bytt namn till Petrosibir och antagit ny verksamhet inom olje- och 
gasprospektering. Petrosibir bedriver ett framgångsrikt prospekteringsprogram på blocket 
Rustamovskoye i Basjkirien, en republik i Ryska Federationen. Vi hittade både olja och gas i vår första 
brunn. Borrningen av den andra har börjat bra och vi har penetrerat en gasformation även i den andra 
brunnen. Jag ser med tillförsikt fram emot resultatet från de djupare och potentiellt oljeförande lagren. 
Att vi nu registrerat bolagets första reserver är ett kvitto på en väl genomförd prospektering. 
 
Expansion är en viktig del av Petrosibirs strategi. I juli offentliggjordes att Petrosibir ingått avtal om 
samgående med Shelton Canada. Tillsammans skapar vi ett tillväxtorienterat olje- och gasbolag 
inriktad på både prospektering och utvinning. Vi får en diversifierad portfölj med tillgångar i Ryssland 
och Ukraina. Bolagets reserv- och resursbas för olja och gas ökar väsentligt. Petrosibir stärker sin 
ställning i oljebranschen och blir mer attraktivt för investerare, kommenterar vd Robert Karlsson.  
 
 

                                                   
1 På extra bolagsstämma 9 juli 2009 beslutades att ändra bolagets firma från Temporär Förvaltning i Stockholm AB till Petrosibir 
AB. 



   

Petrosibirs prospekteringsprogram 
 
Den första brunnen på blocket Rustamovskoye borrades under 2008 till ett slutligt djup om 2265 
meter. Flera oljelager och ett gaslager påträffades från karbon- och devonperioden. Produktionstester 
visar att brunnens flöde av olja och gas är kommersiellt. Under 2009 har Petrosibir fortsatt 
prospekteringsprogrammet. Den gasformation som penetrerades i bolagets första brunn samt i den 
gamla sovjetiska brunnen #1017 har identifierats även i bolagets andra brunn. Bolaget borrar nu ner 
mot de djupare och potentiellt oljeförande lagren i karbon- och devonperioderna. 
 
När den andra brunnen borrats till slutligt djup har bolaget uppfyllt villkoren i prospekteringslicensen 
både vad gäller seismik och antalet borrhål. Därefter kommer bolaget att övergå till produktion genom 
utvinning och försäljning av olja. 
 
Januari-juni 2009 
 
Periodens investeringar i olje- och gastillgångar uppgick till 11 mkr. Bolaget är i en prospekteringsfas 
och någon försäljning av olja och gas har inte skett. Rörelsekostnaderna uppgick till 9 (4) mkr och 
består främst av kostnader för personal samt för samgåendet mellan Temporär Förvaltning i 
Stockholm AB och Petrosibir AB. Koncernen har 15 anställda varav en person inom moderbolaget 
Petrosibir AB.  
 
Koncernen hade 22 mkr i likvida medel vid periodens utgång. 
 
Eget kapital per aktie per 30 juni 2009 var 0,50 kr. 
 
Samgående Petrosibir-TFS 
 
Bolaget har under perioden antagit ny verksamhet inom olje- och gasprospektering och bytt namn från 
Temporär Förvaltning i Stockholm AB (TFS) till Petrosibir AB. Samgåendet mellan TFS och Petrosibir 
skedde genom ett så kallat omvänt förvärv och ett offentligt erbjudande som antogs av 100% av 
aktieägarna i det uppköpta bolaget. Se not 3 för ytterligare information. 
 
Det sammanslagna bolaget har genomgått en granskning av Nordic Growth Markets 
noteringskommitté som beslutat att bolaget uppfyller NGMs noteringskrav. Handel i bolagets B-aktie 
sker nu under tickerkoden PETS på NGM-börsen.  
 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
 
Den 16 juli 2009 meddelades att Petrosibir och Shelton Canada Corp ingått ett avtal om samgående. 
Shelton är ett kanadensiskt publikt bolag noterat på Toronto Stock Exchange. Transaktion kommer att 
skapa ett tillväxtorienterat olje- och gasbolag inriktat på både prospektering och produktion. Bolaget 
får en diversifierad portfölj av tillgångar i Ryssland och Ukraina. Det sammanslagna bolaget kommer 
att ha reserver om cirka 8 miljoner fat oljeekvivalenter P1 + P2 och uppskattade resurser om cirka 100 
miljoner fat oljeekvivalenter. De av Petrosibir nyligen registrerade reserverna hos GKZ ingår inte i 
reservbeloppet ovan. Den initiala dagliga produktionen är cirka 300 fat olja. Samgåendet skapar 
skalfördelar och förstärkning av den operationella expertisen inom prospektering och produktion. 
Handelslikviditeten i aktien beräknas öka vilket ger förbättrad tillgång till kapital. Bolaget får ett utökat 
nätverk för fortsatt expansion inom de ryska och ukrainska verksamheterna. Samgåendet genomförs 
genom ett så kallat Plan of Arrangement enligt kanadensisk lag. Samgåendet är bland annat villkorat 
av ett två tredjedelars majoritetsbeslut på en extra bolagsstämma i Shelton under hösten 2009. För 



   

mer information om sammanslagningen hänvisas till www.petrosibir.com. Sheltons hemsida kan nås 
på www.sheltoncdn.com.  
 
På extra stämma 9 juli beslutades att ändra bolagets namn till Petrosibir. Robert Karlsson utsågs till ny 
verkställande direktör. Valberedningens förslag antogs och till styrelseledamöter utsågs Per Höjgård 
(ordförande), Ulf Cederin, Peter Geijerman, Robert Karlsson och Katre Saard. Ernst & Young utsågs 
till bolagets revisor. Vidare beslutades att sätta ned aktiekapitalet, utfärda ett optionsprogram samt att 
ge ett bemyndigande till styrelsen att emittera 200 000 000 nya aktier av serie B. 
 
I juli penetrerades en gasformation i bolaget andra prospekteringsbrunnen. I augusti meddelade 
bolaget att det registrerat sina första reserver hos den ryska statliga reservkommittén GKZ om cirka 10 
miljoner fat olja på den norra delen av blocket.  
 
Moderbolaget 
 
Moderbolagets balansomslutning per sista juni uppgick till 110 mkr. Likvida medel uppgick till 6 mkr. 
Under årets sex första månader har bolaget gjort investeringar på 78 mkr. Resultatet efter skatt för 
perioden januari – juni uppgick till -1 (-1) mkr. 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
 
En detaljerad redovisning av bolagets risker finns angivna i förvaltningsberättelsen till Petrosibir 
Explorations 2008 års årsredovisning. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller 
osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Riskerna innefattar bland annat prospekteringsrisk, 
valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och politisk risk. 
 



   

Kommande finansiella rapporter 
 
Delårsrapport januari – september 2009 12 november 2009 (nytt datum) 
Bokslutskommuniké 2009  25 februari 2010 
 
Offentliggörande enligt svensk lag 
 
Petrosibir offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller 
svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 
augusti 2009 kl 15.45 CET. 
 
 
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Robert Karlsson, vd, +46-709 565 141, robert.karlsson@petrosibir.com 
  
Petrosibir AB  
Organisationsnummer: 556468-1491 
Birger Jarlsgatan 2  
114 34 Stockholm 
Tel: +46 8 407 18 50 
Fax: +46 8 407 18 59  
www.petrosibir.com  
 
Fakta om Petrosibir 
 
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering av olja och gas. Bolaget äger en 
prospekteringslicens i republiken Basjkirien sydväst om Ural i Ryssland. Licensblocket är 52 
kvadratkilometer stort och omgivet av andra producerande olje- och gasfält. Petrosibir har påträffat 
olja och uppmätt kommersiella flöden i bolagets första brunn. Petrosibir borrar nu det andra hålet och 
har penetrerat ett gasförande lager. Under sovjettiden borrades fem hål på Petrosibirs licensblock och 
fyra av dessa påträffade kolväten. Petrosibirs aktie handlas på NGM-börsen under namnet PETS. I juli 
2009 offentliggjorde Petrosibir att bolaget ingått ett avtal om samgående med det kanadensiska 
bolaget Shelton Canada Corp med olje- och gastillgångar i Ukraina och listat på Toronto Venture 
Exchange.



   

 



   

 
 
 
 
 
 
  



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

 



   

Noter till de finansiella rapporterna 
 
Not 1. Företagsinformation  
 
Petrosibir AB (publ) (f d Temprorär Förvaltning i Stockholm AB), organisationsnummer 556468-1491, 
med säte i Stockholm, Sverige är noterat på NGM-börsen under namnet PETS. Bolagets, inklusive 
dotterbolagens, verksamhet är beskriven under avsnittet Fakta om Petrosibir. 
 
Not 2. Redovisningsprinciper  
 
Delårsrapporten för perioden som avslutades per den 30 juni 2009 är upprättad i enlighet med IAS 34 
och den svenska Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har, i likhet med årsbokslutet för 2008, 
upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU 
och den svenska Årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, RFR 2.2 Redovisning för juridiska 
personer.  
 
Under perioden har samma redovisningsprinciper tillämpats som för räkenskapsåret 2008 och såsom 
de har beskrivits i årsredovisningen för 2008, med följande undantag (se nedan) på grund av nya eller 
omarbetade standarder, tolkningar och förändringar som antagits av EU och som ska tillämpas från 
och med den 1 januari 2009. Endast de nya eller omarbetade standarder som haft en effekt på 
koncernen beskrivs nedan.  
 
Delårsrapporten innehåller inte all den information och de upplysningar som återfinns i 
årsredovisningen och delårsrapporten bör därför läsas tillsammans med årsredovisningen för 2008. 
 
Nya eller omarbetade standarder 
 
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (Omarbetad) 
Den omarbetade standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare 
och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla 
detaljer avseende ägartransaktioner. Därutöver introducerar standarden begreppet ”Koncernens 
rapport över totalresultat” som visar alla poster avseende intäkter och kostnader som tidigare 
redovisats i ”Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag”, antingen i en enskild 
uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har valt att presentera rapport 
över totalresultat i en enskild uppställning, ”Koncernens totalresultat i sammandrag”. 
 
Not 3. Förvärv av dotterföretag 
 
Den 20 maj 2009 förvärvade Petrosibir AB (”Petrosbir”) (f d Temporär Förvaltning i Stockholm AB) 
Petrosibir Exploration AB (”Exploration”) (f d Petrosibir AB). Förvärvet genomfördes genom en riktad 
nyemission av aktier till befintliga aktieägare i Exploration. Som en följd av emissionen blev de tidigare 
aktieägarna i Exploration huvudägare i Petrosibir och den fortsatta verksamheten är i allt väsentligt en 
fortsättning på Explorations verksamhet. Transaktionen har därför redovisats som ett s k omvänt 
förvärv i enlighet med IFRS 3 ”Rörelseförvärv”, vilket innebär att någon omvärdering inte skett av 
Explorations tillgångar och skulder utan koncernredovisningen upprättats som om Exploration 
förvärvat Petrosibir.  
 
Antalet emitterade aktier uppgick till 139 246 835 st med ett bedömt värde av 0,55 kr. Detta 
återspeglas i moderbolagets egna kapital. I koncernredovisningen har anskaffningsvärdet emellertid, i 
enlighet med IFRS 3, beräknats på antalet utestående aktier i Petrosibir omedelbart före förvärvet, 
69 996 997 st, med ett bedömt värde av 0,55 kr. 
 



   

Efter förvärvet uppgår Petrosibirs ägarandel i Exploration till 100%. 
 
Petrosibirs bidrag till koncernens nettoresultat för perioden 20 maj till den 30 juni uppgick till 57 tkr. 
 
Nedan redovisas de vid förvärvstillfället bedömda verkliga värdena av förvärvade tillgångar och 
skulder: 
 
 tkr 
  
Finansiella anläggningstillgångar 12 000 
Omsättningstillgångar 1 992 
Likvida medel 20 013 
Kortfristiga skulder - 1 023 
  
Nettotillgångar 32 982 
  
Goodwill   6 807 
  
Köpeskilling 39 789 
 
Som ovan noterats genomfördes förvärvet genom en icke kontant nyemission. 
 
De förvärvade finansiella anläggningstillgångarna avsåg ett lån som lämnats av Petrosibir till 
Exploration före förvärvet. I kassaflödesanalysen har detta lån tillsammans med de förvärvade likvida 
medlen redovisats som en positiv post i investeringsverksamheten. 
 
Not 4. Transaktioner med närstående 
 
Under 2008 ingick Petrosibir ett avtal om finansiell rådgivning och kapitalanskaffning med Alpcot 
Capital Management Ltd (”ACM”). Avtalet är resultatbaserat och innebär ingen löpande månatlig 
kostnad. Perioden har belastats med 3 275 tkr i arvode till ACM. ACM kontrolleras av ett antal av 
Petrosibirs aktieägare, varav två även är styrelseledamöter i Petrosibir.  



   

Försäkran och undertecknande av styrelsen  

Undertecknade försäkrar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 
och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  

 
 
 

Stockholm den 20 augusti 2009 
 

Petrosibir AB (publ.) 
 
 
 
 

Per Höjgård 
Styrelsens ordförande 

 
 
 
 

Ulf Cederin 
Styrelseledamot 
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Styrelseledamot 

 
 
 
 

Robert Karlsson 
Styrelseledamot, vd 

 
 
 
 

Katre Saard 
Styrelseledamot 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


