
 

1 

 

 

 

 

Tillägg till prospekt med anledning av 
uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i 

Sydafrika i Crown Energy AB (publ) 

  



 

2 

 

Innehållsförteckning 

 
Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för Block 2B i Sydafrika i Crown 

Energy AB (publ) ...................................................................................................................................... 3 

Uppdateringar i Prospekt ........................................................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Tillägg till prospekt med anledning av uppdaterad tillgångsrapport för 

Block 2B i Sydafrika i Crown Energy AB (publ) 
 

Detta tillägg till prospektet (”Tilläggsprospektet”) har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) 

om handel med finansiella instrument, med anledning av att Crown Energy AB (publ), organisationsnummer 

556804-8598, den 4 juni 2015 offentliggjort följande pressmeddelande: 

 

Datum   Rubrik för pressmeddelande  

2015-06-04 Oberoende granskning uppgraderar A-J1 fyndigheten i 

Sydafrika från 8 miljoner fat prospektiva resurser till 37 

miljoner fat betingade resurser 2C 

 

Pressmeddelandet offentliggör resultatet från en ny s.k. Competent Persons Report (”CPR”) avseende en 

specifik del av Bolagets Sydafrika-licens, Block 2B. Den oberoende rapporten har upprättats av ERC Equipoise 

och visar nu att det finns betingade resurser med betydande potential att utökas ytterligare. De nya resultaten 

vidgar i en förlängning förutsättningarna till att hitta en partner för att borra en eller flera 

avgränsningsbrunnar. 

Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det den 22 maj 2015 publicerade prospektet ”Erbjudande att teckna 

aktier och upptagande till handel av aktier i Crown Energy AB (publ)” (”Prospektet”) och skall läsas tillsammans 

med och utgör en integrerad del av Prospektet. De definitioner som används i Prospektet skall även gälla i 

Tilläggsprospektet. 

  

Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i lagen 

(1991:980) om handel med finansiella instrument den 22 maj 2015 (Finansinspektionens diarienummer 15-

6686) och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen 

den 11 juni 2015 (Finansinspektionens diarienummer 15-8341) i enlighet med 2 kap 34 § lagen (1991:980) om 

handel med finansiella instrument. Tilläggsprospektet offentliggjordes den 11 juni 2015. 

 

De investerare som, innan Tilläggsprospektet offentliggjordes, gjort anmälan om eller på annat sätt samtyckt 

till köp eller teckning av aktier i Erbjudandet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två 

arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 15 juni 2014. Återkallelse skall 

ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB (”Aqurat”) eller, om teckningsanmälan skett genom förvaltare, till 

densamma. Teckning som ej återkallas förblir bindande och om tecknare önskar kvarstå behöver denna inte 

vidta några åtgärder. 

 

Prospektet och Tilläggsprospektet kan laddas ned i elektroniskt format från Finansinspektionens hemsida 

(www.fi.se), Crown Energys hemsida (www.crownenergy.se) eller Aqurats hemsida (www.aqurat.se). 
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Uppdateringar i Prospekt 
 

Uppdatering nummer 1 - Sidan 27: 

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning” och 

underrubriken ”Om Crown Energy”, första punkten på sidan 27 avseende Sydafrika, ersätts enligt nedan. Övriga 

delar i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” och ” Om Crown Energy” kvarstår alltjämt oförändrade. 

 

 Sydafrika – offshore prospekteringslicens innefattande en fyndighet med betingade resurser färdiga 

för utvärderingsborrning. Ytterligare prospekt inom licensområdet gör att stor potential kan tillskrivas 

licensen. 

Uppdatering nummer 2 - Sidan 30: 

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning” och 

underrubriken ”Projektportfölj”, första stycket på sidan 30, ersätts enligt nedan. Utöver detta skall även 

tabellen på sidan 30 ersättas med nedan infogad tabell. Övriga delar i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning” och 

”Projektportfölj” kvarstår alltjämt oförändrade. 

 

I maj 2015 uppdaterades Bolagets tidigare Competent Persons Report (”CPR”) över Crown Energys projekt i 

Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar, samtidigt som en ny CPR upprättades över Bolagets projekt i Irak. 

Denna CPR offentliggjorde Crown Energy den 12 maj 2015. Rapporten är upprättad av Crown Energys 

chefsgeolog och prospekteringschef Peter Mikkelsen och sedermera vidimerad av Dunmore Consulting som är 

en så kallad kvalificerad person (”Qualified person”) och registrerad hos Society of Petroleum Engineers. 

Uppdateringen av denna CPR gjordes för att prospektreglerna krävde det. Samtidigt hade Bolaget tidigare 

kommunicerat till marknaden att ERC Equipoise (”ERCE”) anlitats för att specifikt göra en mer djupgående 

undersökning för att vidimera och utvärdera Bolagets tillgång i Sydafrika med inriktning på reservoaren inom 

fyndigheten A-J1, i licensen Block 2B i Sydafrika. Arbetet har nu slutförts i juni 2015 och resultaten 

offentliggjordes i form av en ny CPR - begränsad till fyndigheten A-J1.  Samtliga rapporter har upprättats enligt 

gängse regler och internationell standard (Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management 

System of 2007 (”SPE PRMS 2007”)). 

 

 

 

Uppdatering nummer 3 – Sidan 32:  

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Verksamhetsbeskrivning” och 

underrubriken ”Block 2B – Sydafrika” tredje stycket, på sidan 32, ersätts enligt nedan. Övriga delar i avsnittet 

”Verksamhetsbeskrivning, ”Block 2B – Sydafrika” kvarstår alltjämt oförändrade. 
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Testresultat från borrningen 1989 visade 46 meter s.k. net pay ska ha visat sig varit gravt underskattat och att 

net pay istället skulle vara ca 190 meter och i sådana fall kan fyndigheten innehålla flera hundra miljoner fat 

olja. Tekniska arbeten utförda under första kvartalet 2015, innefattandes geofysiska och geologiska 

modelleringar m.m., har för delägarna i licensen bevisat att det finns stöd för de modeller som antyder att A-J-

reservoarerna innehåller betydligt större volymer hydrokarboner än vad som framkom då detta prospekt 

borrades 1988. Detta framkommer genom den nya CPR som Bolaget tidigare beställt från ERCE och som nu har 

färdigställts och offentliggjorts. Denna CPR är inriktad på strukturen A-J1 och de bevisade tillgångarna inom den 

reservoaren. Resultatet är att licensen nu kan tillskrivas en attraktiv volym av betingade resurser, vilket i en 

förlängning vidgar förutsättningarna till att hitta en partner för att borra en eller flera avgränsningsbrunnar. 

Denna CPR offentliggjordes av Crown Energy den 4 juni 2015.  

Uppdatering nummer 4 – Sidan 57:  

Informationen i detta Tilläggsprospekt föranleder att Prospektets avsnitt ”Handlingar införlivade genom 

hänvisning” kompletteras med en avslutande punkt enligt nedan. Övriga delar i avsnittet ”Handlingar 

införlivade genom hänvisning” kvarstår alltjämt oförändrade. 

 

Crown Energys Competent Person’s Report, daterad den 4 juni 2015 

 


