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PRESENTATION

Agenda
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Utseende av protokollförare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella 

revisorssuppleanter.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om att ändra Bolagets bolagsordning.

14. Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

15. Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

16. Beslut om företrädesemission av aktier.

17. Stämmans avslutande.
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Punkt 7, Föredragning
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Energy Outlook

Source: BP
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Crown Energy i korthet

 Crown Energy AB är en internationell 

olje- och gaskoncern

 Fokus på prospekteringsmöjligheter 

med stor potential

 Fyndigheter och prospektiva resurser 

uppgår idag till 4 119 mmboe (CPR)

 Börsnoterat på NGM Equity sedan 

december 2012

 Största aktieägaren och tillika VD är 

Ulrik Jansson

 Verksamt i Afrika och i Mellanöstern

 Kontor i Stockholm och London
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Crown Energy CPR (2015-05-12)

Region & Licence

Working 

Interest 

(WI)

Stage

Gross 

Contingent 

Resources

Equatorial Guinea - 

Block P
5,0%

Pre-

Development
142 8

Madagascar - Manja 

Block 3108
100,0% Exploration 1 071 1 071

South Africa - Block 2B 40,5% Exploration 451 183

Iraq - Salah ad-Din 100,0%
Exploration/

Appraisal
2 683 2 857

Total 192 4 347 4 119

Net WI 

Resources *

174

Gross 

Prospective 

Resources

18
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Crown Energy CPR (2015-05-12)

Unrisked Unrisked Risked

Gross Best 

Estimate 

(mmboe)

Net Best 

Estimate 

(mmboe)

Net Best 

Estimate 

(mmboe)

Equatorial Guinea - Block P 160 8 2

Madagascar - Manja Block 3108 1 071 1 071 128

South Africa - Block 2B 451 183 64

1 682 1 262 194

Iraq - Salah ad-Din 2 857 2 857

4 539 4 119

SUMMARY OF PROSPECTIVE OIL RESOURCES

Current Working Interests
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Selection of project
opportunities

Asset Input

Asset Output

Core Business

Licence
management
 Licence strategy
 Reporting and 

relations to local
authorities

 Managing third
party contractors

Technical work
 Geophysics
 Geology
 Seismics (2D & 3D)
 Interpretation and 

analysis

Drilling activites
 Drilling and 

environmental 
permits

 Drilling preparations
 Exploration drilling
 Appraisal drilling

Partnerships
 Farm-outs and farm-

ins
 Data rooms
 Sales campaigns
 Joint ventures

Licence
acquisition

 Early stage E&A
 High resource potential
 Logistically feasable
 Good fiscal terms

Shareholders
 Long term investors
 Retail investors
 Ownership distribution

Knowledge
 Long experience
 Extensive network
 Technical ability

Capital
 Short- and long term 

financing
 Balanced capital

structure
 Ownership structure

Investments and 
realising values created
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Värdeskapning i prospekteringsföretag

med balanserad riskportölj
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Sydafrika– Block 2B
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South Africa Block 2B, offshore Orange River Basin

• Crown Energy AB 40,5%

• Thombo Petroleum Ltd       34,5%

• Afren Plc 25,0%

• Block Area: 5,448.5 km2 

• Prospective Resources of Gross 451 

mmbo distributed over AJ Graben and the 

North Graben. From the 2012 NSAI CPR

• 686 km2 of new 3D seismic in 2013/2014

• Resource update in April 2014, increase of 
prospective resources

• Reanalysis of well data A-J1 2014,and new 
petrophysics work during March/April 2015

• New CPR on AJ Graben underway and 
scheduled to end of May or beginning of 
June 2015. Contracted to ERC Equipoise

• Relaunch of the farm-out campaign 
following the CPR results
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Block 2B Prospects & Leads Location
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Sydafrika – Orange River bassängen

Bevisad oljeförande formation med enorm uppsida inom ny

identifierad struktur
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900

Basement
460 B. Lacustrine.

380

401 Unconformity.

420

430 ~ Top Lacustrine.

001

370

Main sandstone pinch-out play

(oil trap, passive margin)

Significant oil column in A-J1)

Lacustrine Beds 

(reservoir + source rock)

Block 2B Main Lacustrine Sand Play - AJ Graben
A-J1

WSW ENE

Detailed seismic interpretation 

reveals the geometry of the 

main sand bodies found in the 

well
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Amicoh Madagaskar, Manja (3108) Block

Permit area 7,180 km² (after 35% relinquishment)

15
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Morondava bassängen

• Fortsätta arbetet med att 

hitta en partner

• Ytterligare seismik

• Förlängning av 

licensvillkor
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Crown Energy Iraq – Salah ad-Din regionen
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Crown Energy Iraq– Irak – Salah ad-Din regionen

• Ta över befintlig produktion – tex 

Ajil fältet

• Tillägg inom befintlig PSA

• Research av befintliga installationer

• Plan för re-development och 

utbyggnad

• Avtal om försäljning inhemsk/export
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Ekvatorialguinea Block P - PDA : Rio Muni Basin

Crown Energy 5%

Vaalco Energy 31%

GE Petrol 57%

Atlas Petroleum 7%

Block Area (PDA): 232 km2

• 2005 discovery – Venus

• Vaalco working with GE Petrol 

(operator) to develop a joint 

operatorship model

• Exploration drilling and/or 

development
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Block P, Development

• Venus (Green Sand) Field ~ 18mmbo 

(mid case).  Discovered by P-2 (oil to 

base sand); appraised by P-2 ST 

(found OWC) and P-3 (water leg)

• 142 mmbo prospective resources mid 

case in the PDA block

• Nya sammansättningen av

operatörsskapet

• Arbetsplan utverkas

• Utbyggnadsplan fastställas och

godkännas av myndigheter

• Crown Energy alternativ

• Förvärva mer andelar I licensen

• Delta i utbyggnad inom befintlig

ägarandel

• Utfarmning

• kombination
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Värdeskapande i Crown Energy –

Huvudsakliga resultat och affärsmål 2014 och 2015

 Seismik-resultat och Brunns-tester i A-J1 på Block 2B. Inkluderandes 

analys av borrkärnor och petrofysiska mätningar och modelleringar

 Indikerat stora resursuppdateringar och föranlett arbeta med ny CPR

 Tillträde av Sydafrikalicensen Block 2B

 Ett betydande steg för Crown Energy som största ägare i en tillgång med fastställd 

potential och med en möjlighet till enorm uppsida

 Omfinansieringspaket – skapar helt nya förutsättningar för Bolaget

 Ny CPR över AJ-området i Block 2B från ERC Equipoise, Maj/Juni 2015

 Omstart av farm-out partner för Block 2B Sydafrika, Juni 2015 –

 Tekniskt utvärderingsarbete inkl viss seismik för Madagaskar

 Utveckling av Irak-tillgång i mån av tillgänglighet och säkerhet
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Händelser under räkenskapsåret

 Efter sammantagna analyser av inhämtad 3D-seismik och genomförd omvärdering av tidigare brunndata på 

fyndigheten A-J1 i Licens Block 2B i Sydafrika, rapporterade Bolaget i april att resurserna uppgraderats till ca 1,1 

miljarder fat olja. Med Crown Energys andel om 40,5 procent innebär det att prospektiva resurser uppgår till ca 

450 miljoner fat olja i denna tillgång. Detta gör A-J-bassängen intressant i sin helhet och kan i flertalet sektioner 

innehålla hydrokarboner i en mycket större omfattning än vad som tidigare indikerats. Initiala prognoser visar att 

det kan finnas flera miljarder fat oriskade oljeekvivalenter brutto i området. Testresultat från borrningen 1989 

visade 46 meter så kallad 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.

 I juni genomfördes en ny konvertibelemission i syfte att förstärka finansiell ställning och likviditet. Totalt 

emitterades 2 071 236 konvertibler till en teckningskurs om 82 procent vilket medförde att Bolaget totalt tillfördes 

16 984 TSEK (före emissionskostnader) dels genom kontant betalning samt genom kvittningsemission. De nya 

konvertiblerna (KV2 2014/2016) har samma villkor som den tidigare serien KV1 2013/2016 men löper ett år 

kortare då starten sker i maj 2014 istället för maj 2013. Beslut om emission godkändes av årsstämman den 14 maj 

2014.

 I samband med konverteringsperioden under juni 2014, utnyttjades 298 732 konvertibler i serien KV1 2013/2016, 

vilket innebar att lika många nya aktier tecknades under perioden. Konverteringarna ökade Bolagets aktiekapital 

med 8 TSEK och övrigt tillskjutet kapital med 2 390 TSEK (netto efter uppskjuten skatt).

 Crown Energy har under flera år expanderat sin verksamhet och under samma tid förädlat sina tillgångar. 

Styrelsen engagerade i juni ABG Sundal Collier, ledande nordisk investmentbank, som finansiell- och strategisk 

rådgivare gällande Bolaget och dess tillgångar i ett långsiktigt samarbete.

 I december utnyttjades 100 000 konvertibler i serien KV2 2014/2016. Konverteringen innebar att Bolagets aktier 

ökade med lika många aktier, aktiekapitalet med 3 TSEK och övrigt tillskjutet kapital med 834 TSEK (netto efter 

uppskjuten skatt).
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Crown Energy aktien (före utspädning av emissioner

föreslagna till denna årsstämma)

Utökad fakta om Crown Energys aktie:

• Samtliga aktier listade på NGM Equity

- Kortnamn:  CRWN

- ISIN-kod SE0004210854

• Möjlig utspädning:

- 364 954 teckn optioner till säljaren av Amicoh Resources Ltd, förfall 30 nov 2015 till kurs 27,50 kr per aktie (1,3 %)

- 1 221 101 utestående konvertibler (KV1 2013/2016) nominell kurs 10 kr (4 %)
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Händelser efter räkenskapsårets utgång

 Registrering av nya aktier

Den 23 januari 2015 registrerades de 100 000 nya aktierna i Crown Energy hos Bolagsverket, till följd av tidigare nämnda 

konverteringar av Crown Energys konvertibel KV 2 2014/2016.

 Myndighetsgodkännande Sydafrika

Den 27 januari 2015 erhöll Bolaget myndighetsgodkännande för förvärvet av Simbo Petroleum No.2 Ltd (”Simbo”) som 

innehar 40,5 procents ägarandel i Block 2B i Sydafrika. Ägarprövningsprocessen för Crown Energys förvärv av andelar i 

Block 2B i Sydafrika är därmed klar.

 Finansieringspaket genom återköp av konvertibla lån, riktad kontantemission och en 

företrädesemission

Styrelsen föreslog den 13 april 2015 ett refinansieringspaket bestående av totalt tre aktieemissioner; (i) ett erbjudande om 

kvittning av skulder där Bolagets konvertibla lån omvandlas till nya aktier, med ca 90 procent föraccepter från befintliga 

konvertibelinnehavare, (ii) en riktad kontantemission om ca 13 miljoner kronor i en kvittning av skuld och (iii) en 

företrädesemission för befintliga aktieägare som inte deltar i de två kvittningsemissionerna, om totalt upp till ca 65 miljoner 

kronor. Genom dessa emissioner kommer Bolaget att kraftfullt stärka kapitalbasen och säkerställer likvida medel. 

Emissionerna är beroende av godkännande på kommande årsstämma den 13 maj 2015. De nya aktierna kommer att 

registreras hos Bolagsverket och efter registrering hos Euroclear kommer aktierna att tas upp till handel på NGM Equity. 

Samtliga emissioner baseras på emissionspriset 3,33 kronor per aktie.
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Punkt 8, beslut

8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 

koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; och

c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
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Punkterna 9-12, styrelse

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, 

styrelseordförande och revisorer samt eventuella 

revisorssuppleanter.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
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Omfinansieringspaket, omvandling av skulder och nya likvida medel

 Omvandling av konvertibla skulder till eget kapital

 Totalt föreslås att skulder till ett belopp om 66,4 miljoner kronor kvittas till nya aktier

 Konvertiblerna köpts tillbaka för nominellt belopp 10 kr per konvertibel

 Kursen 3,03 kr per aktie för att ta hänsyn till räntan som inte betalades ut i år

 66,4 miljoner kronor till kursen 3,03 ger ca 21,9 miljoner nya aktier 

 Kvittning av skuld till aktieägare som betalt in 13 miljoner kronor kontant i 

mars i år

 Ett kapitaltillskott som stärker rörelsekapital och visar på stark support för Bolaget från 

dess större aktieägare och intressenter

 Kvittning av 13 miljoner kronor till kursen 3,33 kr per aktie ger totalt 3 903 903 ny aktier

 Rättviseemission genom en företrädesemission för alla aktieägare utom 

de större ägare som deltar i emissionerna enl ovan

 En företrädesemission där 61,5% har förbundit sig att inte sälja eller utnyttja sina 

teckningsrätter

 Övriga aktieägare får därmed möjlighet att med och utan stöd av sina teckningsrätter 

teckna sig för att återställa sin ägarandel som den var innan kvittningsemissionerna ovan

 Totalt föreslår att 18 024 048 nya aktier kan tecknas till kurs 3,33

 Utfall i emissionen kan variera mellan noll till ca 60 miljoner kronor
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Crown Energy aktien (efter emissioner föreslagna vid denna

årsstämma)

Aktieemissioner, nya antalet aktier och utspädning:

Aktier innan föreslagna emissionerna 28 243 411

Nya aktier genom kvittning av konvertibler 21 924 830

Nya aktier genom kvittning av kontant skuld 3 903 903

Totalt 54 072 144

Möjligt antal nya aktier efter rättviseemissionen 18 024 048

Totalt möjligt antal aktier efter samtliga emissioner 72 096 192

Bilden till höger visar en tabell över

aktieägandet såsom det kommer att

se ut efter kvittningsemissionerna

men före rättviseemissionen

Möjlig utspädning från utestående optioner:

- 364 954 teckn optioner till säljaren av Amicoh Resources Ltd, förfall 30 nov 2015 till kurs 27,50 kr per aktie (0,5 %)

- 1 221 101 utestående konvertibler (KV1 2013/2016) nominell kurs 10 kr (1,6 %)
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Punkt 13, beslut

13. Beslut om att ändra Bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår att gränserna för bolagets aktiekapital i bolagsordningens 4 § ändras genom 

att 4 § får följande ändrade lydelse:

”4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.”

Styrelsen föreslår vidare att gränserna för antal aktier i bolagsordningens 5 § ändras genom 

att 5 § får följande ändrade lydelse:

”5 § Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.”

Bolagsordningen ändras för att möjliggöra de föreslagna emissionerna under punkterna 14-16
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Punkt 14, beslut

14. Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt.
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Punkt 15, beslut

15. Beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas 

företrädesrätt.
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Punkt 16, beslut

16. Beslut om företrädesemission av aktier.
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Tack för visat intresse!


