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Disclaimer 
IMPORTANT INFORMATION 

This presentation and the information contained herein are being presented by Zhoda Investments (publ) (the “Company”,”Zhoda”). By accessing this presentation you 
agree to be bound by the following limitations and notifications. 

THIS PRESENTATION CONSTITUTES A GENERAL COMPANY PRESENTATION. ACCORDINGLY, THIS PRESENTATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR 
INVITATION TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES OR ANY FORM OF COMMITMENT OR RECOMMENDATION ON THE PART OF THE 
COMPANY. 

This presentation does not purport to be all-inclusive or to contain all the information that prospective investors may desire in analysing and deciding whether or not to hold 
or transact in any of the Company’s securities. Furthermore, recipients of this presentation should not treat the contents of this presentation as advice relating to legal, 
taxation, financial or other matters and are advised to consult their own professional advisors concerning the acquisition, holding or disposal of any of the Company’s 
securities. 

Certain information contained in this presentation has been obtained from published sources prepared by other parties that the Company has deemed to be relevant. 
However, neither the Company nor any other person assumes any responsibility whatsoever and makes no representation or warranty, express or implied, for the contents 
of this presentation, including its accuracy, completeness or verification for any other statement made or purported to be made by any of them, or on their behalf. Nothing in 
this presentation is, or shall be relied upon as, a representation or promise made, whether as to the past, present or future. Accordingly, no responsibility is accepted by the 
Company, its subsidiaries or associates or any of their directors, officers, employees or agents, in respect thereof. 

This presentation contains forward-looking statements that reflect the Company’s current views with respect to certain future events and potential financial performance. 
While the Company believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will 
materialise. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors. To the extent that this presentation 
contains opinions, estimates, forecasts or other forward looking statements, no guarantees or undertakings that these are correct or complete are given by the Company or 
any of its members, advisors, officers or employees or any other person. Forecasts and assumptions which are subject to economic and competitive uncertainty are outside 
such person’s control and no guarantee can be given that projected results will be achieved or that outcomes will correspond with forecasts. Information in this presentation 
may be changed, added to or corrected without advance notification. The Company does not undertake any obligation to publicly update or revise any information 
contained herein. 

This presentation as well as any other information provided by or on behalf of the Company shall be governed by Swedish law. The courts of Sweden, with the District 
Court of Stockholm as the first instance, shall have exclusive jurisdiction to settle any conflict or dispute arising out of or in connection with this presentation or related 
matters. 
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Zhoda Investments 

3 

Investerar	i	onoterade	europeiska	bolag	och	
utvecklar	dem	genom	ak6vt	ägande	och	
entreprenörskap	

Antal	utestående	ak6er	
	A-ak6er 	5	333	300	
	B-akter 	125	295	429	

Kapitalanskaffning	2016	stärkte	kapitalbasen	
med	22	mkr	6ll	29	mkr	per	161231	(före	
investeringen	i	SAN)	

Eget	kapital	per	ak6e 	0,39	kr	
Soliditet	 	 	98% 		

Förvärvat	80%	i	ekologisk	vinproducent	på	
dalma6nska	kusten	

Ak6vt	i	Ukraina	sedan	2003	
Produk6on	på	330	fat	per	dag	
Bevisade+sannolika	reserver	på	8	miljoner	fat	

Ägarstrukturen	konsoliderad	
Väsentligt	ägande	hos	styrelse	och	ledning	

Handlas	på	Pareto	Securi6es	OTC	
Ny	pla\orm	för	a]	öka	likviditeten	



Zhodas investeringsstrategi 
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Iden6fiera	
Iden6fierar,	utvärderar	och	investerar	i	onoterade	europeiska	bolag	
Baserar	investeringar	på	erfarenhet,	kunskap	och	bre]	nätverk	

Affärsmöjligheter	som	är	svåra	a]	nå/kontrollera	för	en	enskild	ak6eägare	

Utveckla	
Ak6vt	ägande	för	a]	hantera	risker	och	leva	nära	investeringarna	

Bidrar	med	strategisk	och	opera6v	kunskap	och	erfarenhet	
Entreprenörskap	för	a]	driva	6llväxt	och	lönsamhet	

Förvalta	
Förvalta	poraöljen	för	a]	balansera	risker	mot	möjligheter	a]	bygga	värden	

Flexibel	ägarhorisont	på	investeringarna	
Betydande	ägande	för	a]	säkerställa	kontroll	och	inflytande	



Zhoda	har	e]	årligt	genomsni]ligt	avkastningskrav	IRR	övers6gande	20%	
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Zhoda	Investments	poraölj	

Olja	&	gas	
	
	
	
	
	
	
	

Vinproducent	
	
	
	
	
	
	
	

-	Ukraina	
-	Licensen	förlängd	på	20	år	

	-	Ökad	produk6on	med	ny]	västerländskt	
management		

-	Låg	geologisk	risk	

-	Nya	säljkanaler	för	a]	förbä]ra	kassaflöden	

-	Kroa6en	(EU-land)	med	en	världsmarknad	
-	Vision	på	1	miljon	flaskor	kvalitetsvin	per	år	

-	47	hektar	vinodling	med	lokala	druvor	och	26	hektar	
olivträd	

- Uppgradera	nuvarande	vinfabrik	för	a]	hantera	hela	
skörden	och	bygg	ny	modern	fabrik	för	ökad	
produk6on	

“Lelyaki-fältet	med	
bevisade	reserver”	

“Ekologisk	vinproducent	i	
DalmaAen”	



”Ett av Sovjetunionens största fält” 
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•  Upptäckt 1962 i Poltava 
•  Partnerskap med Ukrainas  

största oljebolag (45%/55%) 

•  170 borrade brunnar  
producerade 80 000 fat per dag 

•  1 miljard fat ursprunglig olja i backen 
385 miljoner fat utvunna 
38,5% kan bli över 50% 

•  8 miljoner bevisade+sannolika fat 2P 
•  Stora återstående reserver som  

ännu inte efterforskats 
•  Moget fält ger låga geologiska risker 

•  Välutvecklad infrastruktur för bearbetning 
och transport 



Finansiella nyckeltal 
- Kashtan Petroleum 45% 
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•  Väsentligt lägre omsättning och resultat under 2016 eftersom ingen olja producerades under licensförlängningen. 
Under inledningen av 2017 förlängdes licensen på 20 år och produktionen är nu återupptagen 

•  Sänkt royalty under 2017 ger ökad lönsamhet per fat 

•  Rörlig royalty ger lägre kostnader vid lägre oljepris  

•  Intäkter baserade i USD och kostnader i den deprecierade ukrainska valutan är fördelaktigt för investeringar 

Belopp i tkr exkl engångsposter 2016 2015 2014 2013 2012 
Intäkter 4 316 52 450 68 578 79 278 79 046 
Råvaror och förnödenheter -2 835 -33 003 -41 368 -43 485 -41 852 
Övriga rörelsekostnader -937 -7 982 -2 775 -2 819 -4 593 
Rörelseresultat 544 11 465 24 435 32 974 32 601 
Rörelsemarginal 13% 22% 36% 42% 41% 

Antal sålda fat olja 14 919 119 170 125 141 126 565 119 950 
Genomsnittligt Brent oljepris 44 52 99 109 112 
Genomsnittlig kurs UAH/USD 26 22 12 8 8 



Förverkliga Lelyakis potential 
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•  Licensen har förlängts på 20 år 
•  Nytt västerländskt management hos partner är en katalysator för förändring 
•  Ny säljkanal för att förbättra kassaflödet och minska kredittider 

•  Stabilisera rörelsekapitalet genom att driva in gamla kundfordringar och 
reglera skulder, däribland till ukrainska staten 

•  Lokalisera ”fickor” med olja med beprövad västerländsk teknik 
•  Öka produktion 4-5 gånger till netto 1 500 fat per dag (Trimble Engineering) 

•  Öka antalet producerande brunnar. Endast 20 av 150 borrade brunnar är i produktion 

•  Royalty på olja har sänkts från 45% till 29% 
•  Utöka portföljen med nya licenser 

$	$	$	



Investering i SAN d.o.o 
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Förvärvat	80%	av	kapitalet	för	7,3	mkr	
Kroa6sk	entreprenör	och	grundare	äger	20%	
Åtagande	a]	ge	lån	6ll	bolaget	på	2,6	mkr	

47	hektar	vinodling	med	250	tusen	vinrankor	
26	hektar	olivträd	
Koncessioner	på	50	år	

Enklare	vinfabrik	som	ska	moderniseras	och	
komple]eras	för	ökad	kapacitet	och	höjd	
kvalitet	

Försäljningspris	2016	på	55	kr	i	sni]	per	flaska	

Odlingen	slu]ar	mot	Adria6ska	havet	med	
ideala	förutsä]ningar	för	ekologiska	
kvalitetsviner	

Ekologisk	produk6on	på	lokala	druvor	
Planterad	senaste	10	åren	
Skörd	på	180	ton	som	kan	växa	6ll	280	ton	

Tillväxt	kräver	rörelsekapital		
Investeringar	för	ökad	kapacitet	och	höjd	
kvalitet	kan	subven6oneras	upp	6ll	50%	

Produk6on	på	66	tusen	flaskor	med	visionen	a]	
nå	1	miljon	flaskor	ejer	investeringar	
	



Sibenik på dalmatinska kusten 
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Sibenik	



•  Grekerna planterade vinodlingar I 
Dalmatien för 2 000 år sedan 

•  Kroatien har 45 tusen producenter på 
20 tusen hektar, men bara 100 av 
dessa har en areal över 10 hektar 

•  Landet producerar 992 och 
konsumerar 1 207 tusen hektoliter 

•  Den steniga och obevekliga 
dalmatinska kalkstensjorden sluttar 
mot Adriatiska havet och skapar 
ideala förutsättningar för lokala druvor      

•  Det finns flera ”sucess stories” där 
affärsmän genom investeringar och 
hängivelse till vinet utvecklat 
framgångsrika vingårdar 
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Ekologisk odling av lokala druvor 

210 000 Babić rankor 
Ursprung i Sibenik 

Väl anpassade för lagring på ekfat 
Rik, mörk och mjuk 
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22 000 Plavac maly rankor 
Primära druvan för röda viner från Dalmatien 

Släkting till Zinfandel 

Rik och smakfull 

18 000 Pošip rankor 
Druva för vitt vin som växer på dalmatinska kusten och ön Korčula  

En uppfriskande sommarfavorit 
Frisk citrussmak med gräsig arom och mineraltoner 



Alf Tumble smakar på Kroatien 
•  Vinlåda Kroatien #13 • 910 kr • 6 

flaskor • BS 75380 

•  Kroatiskt. En blandad låda kan vara 
det bästa sättet om man vill möta ett 
nytt vinland. Kroatiska viner är 
sällsynta i Sverige men tack vare 
Armanos sexpack finns numera en 
trevlig introduktion till några av 
landets vinregioner. Säg hej till nya 
spännande druvor som plavac mali, 
babić och malvazija. Av de sex 
vinerna är två vita och fyra röda. 
Favorit i den sistnämnda kategorin är 
strukturerade Milos Plavac 2012, fyllt 
till brädden med röd frukt, torkade 
kryddor och tanniner. Även Bibich R6 
2014 visar framfötterna när det dukas 
fram feta lammkotletter och buljong. 
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Igor Radovanovic Konsult inom vinframställning och utbyggnad av vinfabrik 
Tidigare chefsönolog vid Smokvica med en årsproduktion på 1 miljon flaskor 
En av Dalmatiens ledande vinframställare av pošip  
Affärspartner med Jovanov and Mirošević som är rådgivare till producenter av 2 miljoner flaskor per år 
Medlem i Kroatiens Wine Commission vid jordbruksministeriet 
Examen inom vinodling och vinframställning vid Faculty of Agriculture i Zagreb 

Vjeran Filippi Ledamot i SAN:s Management Board 

Kroatisk affärsman och entreprenör 
Strukturerat och genomfört ett flertal strategiska investeringar inom finans-, turism- och vinsektorn 
Äger två restauranger på ön Korcula och har ett kundperspektiv inom vin 
President i organisation för utveckling av Kroatiens landsbygd med gedigen erfarenhet av 
utvecklingsstrategier, finansiering och EU-bidrag 
Examen inom ekonomi, corporate finance och turism 
 
 

Ett vinnande lag 
Zdravko Kursan Grundare av SAN  
Dalmatinsk entreprenör som grundade SAN genom att identifiera ett gammalt skjutfält som en ideal plats 
för vinodling. Har med begränsade finansiella resurser etablerat en lönsam och växande vinproducent 
med en ekologisk vinodling av högsta kvalitet. Äger en restaurang utanför Sibenik 
Ansvarig för plantering och utveckling av vinodlingen samt kontakter med lokala myndigheter. Medlem i 
föreningen Wine of Dalmatia. 

Petar Kursan SAN:s vinmakare 
Sju års erfarenhet från vinbranschen 
Ansvarar för SAN:s framställning av viner och försäljning av viner lokalt i Sibenik 
Examen i jordbruk från Split universitet samt vinodling och vinframställning från Zagreb 



Vision “En miljon flaskor kvalitetsviner per år” 

•  Att fånga en affärsmöjlighet 
•  Zhodas styrelse och ledning har mångårig erfarenhet 

från investeringar i Kroatien 
•  Vinodling av högsta kvalitet med bra viner, utvecklad 

under 10 år 
•  Konsolidering av ägandet, grundarna saknade  

finansiella resurser att utveckla verksamheten 

•  Omdaning och företagsutveckling 
•  Öka årliga druvskörden från 180 till 280 ton per år. Utvärdera mix av druvor 
•  Utöka kapaciteten och uppgradera utrustningen i vinfabriken så att den kan vinifiera hela den egna 

skörden (undvik att sälja druvor till låg marginal) 
•  Bygg en ny modern vinfabrik med möjligheten att finansiera 50% via EU-bidrag 
•  Från bra viner till utmärkta viner som kan säljas till premiumpriser, fortsätt med ekologisk framställan 
•  Bygg tasting facilities och etablera en ”wine road” i norra Dalmatien 
•  Etablera ett varumärke och distributionsnätverk omfattande även export 
•  Följ möjligheterna att köpa ut mark under koncession och andra vinodlingar 
•  Påbörja kommersiell exploatering av olivträden 
•  Från familjeföretag till en ledande position inom kroatisk vinindustri vars  

kvalitetsviner stadigt stärker sin internationella ställning 
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