Press release, Stockholm 3 mars 2017

Bokslutskommuniké 12 Månader 2016, delårsrapport fjärde kvartalet 2016:

Bolaget fortsätter arbetet med att utveckla produktion i oljefälten Fedortsevskoye
och Kulighinskoye
Under 2016 har Selena Oil & Gas Holding fortsatt att utveckla sina källor ligger genom
investeringar i infrastruktur och i produktionsutrustning. Utvecklingen har inte varit obetingat
framgångsrik. Företaget har haft betydande störningar i produktionen på grund av störningar i
oljekällorna, hög svavel halt i råoljan från en källa, och en, totalt sett lägre produktionsnivå än
förväntat. Bolaget äger sju brunnar närvarande, varav två icke-producerande brunnar, och
bedömer det realistiskt att nå en produktions omkring 200 fat per dag under 2017.

2016 i sammandrag:
• Produktionen av råolja under 12 månader, uppgick till totalt 28,2 tusen fat (2015: 19,1 tusen fat)
Förutom råoljeproduktionen uppgår produktion av råolja med spår av vatten under 2016 uppgått
till 22,0 tusen fat (2015: 7,6 tusen fat). Den genomsnittliga dagliga produktionen uppgick
sammanlagt till 138 fat per dag (2015, 73 fat per dag).
• EBITDA uppgick till en förlust på -4,015 tkr jämfört med 2015 EBITDA förlust av -3,796 tkr.
• Nettoresultatet för 2016 blev en förlust på -7,303 tkr (2015: en förlust på -6,351 tkr) inklusive en
finansiell förlust på -3,165 tkr.
Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på www.selenaoil.com. Delårsrapporten
publiceras bara i en engelsk version.
För mer information kontakta:
Magnus Stuart, VD,
mobil +46 706 211 350,
e-post: magnus.stuart@selenaoil.com

Selena Oil & Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är verksamt inom exploatering, produktion
och transport av olja och gas i Volga-Ural regionen i Ryssland, med Perm som centrum. Bolagets aktier är
tillfälligt inte föremål för publik handel, men Bolaget följer alla regler, praxis och policy som om Bolaget skulle
ha varit föremål för notering. Selena Oil & Gas Holding AB har en strategi för att söka ny publik notering.

