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Agenda 
1. Öppnande av stämman; 

2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Utseende av protokollförare; 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

5. Godkännande av dagordning; 

6. Val av en eller två justeringsmän; 

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 

8. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse; 

9. Beslut om: (a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och 

koncernbalansräkning; (b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen; samt (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den 

verkställande direktören. 

10. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 

11. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden; 

12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter; 

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 



Punkt 8, Föredragning 

 

• Ulrik Jansson, VD Crown Energy 



Crown Energy i korthet 

 Crown Energy AB är en internationell 

olje- och gaskoncern 

 Fokus på prospekteringsmöjligheter 

med stor potential 

 Börsnoterat på NGM Equity sedan 

december 2012 

 Största aktieägaren och tillika VD är 

Ulrik Jansson 

 Koncernen har verksamhet i 

Ekvatorialguinea, Sydafrika och 

Madagaskar 

 Kontor i Stockholm och London 

I KORTHET 

 Madagaskar 

 Sydafrika 

Ekvatorialguinea 



Värdeskapning i prospekteringsföretag 

med balanserad riskportölj 

STRATEGI 



Händelser under räkenskapsåret 

 Bolaget slutförde i oktober 2012 förvärvet av en femprocentig andel i prospekterings- och 

produktionslicensen Block P (offshore) i Ekvatorialguinea. I september 2012 lämnade licensoperatören in 

en utbyggnadsplan för Venusfältet och dess omgivning till myndigheterna för godkännande. Med 

förbehåll för detta myndighetsgodkännande är utbyggnadsborrningar planerade att påbörjas under 2014 

med en förväntad produktionsstart under 2015. 

 I november 2012 slöts 3D-seismik- och analyskontrakt för licensen Block 2B i Sydafrika, med 

WesternGeco, ett geofysiskt serviceföretag. De 3D-seismiska undersökningarna startade under januari 

2013 och efter bearbetning och tolkning av erhållen data, förväntas slutliga resultat att erhållas efter 

sommaren 2013. 

 Crown Energy har under 2012 arbetat intensivt med borrförberedande arbeten i sin licens på 

Madagaskar samt med att i övrigt förbättra villkoren i licensen. Syftet med årets utförda arbeten är att 

förbättra möjligheterna för att i framtiden hitta en kvalitativ partner som man kan samarbeta både 

operationellt och finansiellt med. 

 Under året har flera kontant- och kvittningsemissioner genomförts. Dessa har ökat moderbolagets egna 

kapital med totalt 63 919 587 kronor, netto efter emissionskostnader om 8 261 676 kronor, varvid kassan 

har stärkts med totalt 28 487 391 kronor. Emissionerna innebar även att kvittningar mot skulder kunde 

göras, vilket resulterat i att skuldsättningen minskat med 18 389 427 kronor avseende lån från 

närstående. Emissionerna har inneburit att soliditeten ökat från 2,4 till 71,9 procent mellan 2011 och 

2012. 

 Under december 2012 godkändes moderbolaget Crown Energy AB för notering av dess aktier på NGM 

Equity. Handel med aktierna inleddes den 28 december 2012. Genom börsnoteringen erbjuds utvidgade 

möjligheter för befintliga och nya aktieägare att investera i och utveckla sina innehav i Bolaget. Aktien var 

tidigare listad på NGM Nordic MTF. 

2012 
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KONCERN - BR 
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Crown Energy aktien 

AKTIEN 

Utökad fakta om Crown Energys aktie:      

        
       

• Samtliga aktier listade på NGM Equity 

- Kortnamn:  CRWN 

- ISIN-kod SE0004210854 

 

• Möjlig utspädning: 

- 410 000 teckn optioner till nyckelpersoner, förfall 28 nov 2014 till kurs 30 kr per aktie (1,6 %) 

- 364 954 teckn optioner till säljaren av Amicoh Resources Ltd, förfall 30 nov 2015 till kurs 27,50 kr per aktie (1,4 %) 



Händelser efter räkenskapsåret 

• Förvärv av del av licens 2B i Sydafrika 
– 40,5% andel i licensen 

– Köpeskilling ca 50 MSEK 

– Finansieras enligt nedan 

– Förutsätter ett slutligt godkännande av sydafrikanska myndigheter 

• Genomförande av konvertibelemission 
– Syfte att finansiera förvärv av Sydafrika-tillgång 

– Företrädesemission för befintliga aktieägare i Bolaget 

– Totalt ca 64,4 MSEK 

– Konvertibelemissionen tecknades till ca 57,7 procent med stöd av företrädesrätt och ca 11,2 

procent utan stöd av företrädesrätt. Resterande konvertibler, motsvarande ca 31,1 procent 

av emissionen har tecknats av det konsortium av befintliga aktieägare och externa garanter 

som åtagit sig att garantera konvertibelemissionen. Emissionen är därmed fulltecknad 

– Noteras på NGM Equity 

• Löptid 3 år,  

• Ränta 10% p.a.  

• Konverteringskurs 10 SEK per konvertibel 

• Seismikinhämtning i licens 2B, Sydafrika 
– 3D-seismiska undersökningar täckande totalt ca 700 km2 startade under januari.  

– Slutliga resultat efter bearbetning och tolkning av data väntas efter sommaren 2013 

2012 



Punkt 9, Beslut 

9 (a) fastställande av resultat- och balansräkning samt 

 koncernresultat- och koncernbalansräkning;  

   (b) disposition av Bolagets resultat enligt den  

 fastställda balansräkningen; samt 

 

 

 

 

 

  

   (c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande 

 direktören. 
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Punkterna 10-13, styrelse 

 

10.  Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; 

 

11.  Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden; 

 

12.  Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter; 

 

13.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 
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Tack för visat intresse! 

 


