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Välkommen till extra bolagsstämma 26 januari 2016



PRESENTATION

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande till 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. Beslut om antal styrelseledamöter

8. Val av styrelse

9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 29 december 2015 om 
emission av högst 5 500 000 aktier med avvikelse från företrädesrätt för 
aktieägarna

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

11. Stämmans avslutande



PRESENTATION

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

 Verksamt i Afrika och i Mellanöstern

 Kontor i Stockholm och London



PRESENTATION

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



PRESENTATION

Värdeskapning i prospekteringsföretag

med balanserad riskportölj



PRESENTATION

Sydafrika– Block 2B



PRESENTATION

South Africa Block 2B, offshore Orange River Basin

• Crown Energy AB 10%

• Africa Energy Corp 90%

• Block Area: 5,448.5 km2 

• Two Cretaceous-age rift basins in block; 

resource estimate (by AFE) w/ a Risked 

Mean of 111MMBO to a Unrisked Max of 

600 MMBO in the AJ Basin; WD up to 

150m

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

• Resource update in April 2014 and June 
2015, increase of prospective resources

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

• Farm-out to Lundin Group Africa Energy. 
Full carry through drilling and if applicable 
testing of exploration/appraisal well



PRESENTATION

Sydafrika – Orange River bassängen

Bevisad oljeförande formation med enorm uppsida inom ny

identifierad struktur



PRESENTATION

Amicoh Madagaskar, Manja (3108) Block

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

9



PRESENTATION

Morondava bassängen

• Fortsätta arbetet med att 

hitta en partner

• Ytterligare seismik

• Förlängning av 

licensvillkor



PRESENTATION

Crown Energy Iraq – Salah ad-Din regionen



PRESENTATION

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



PRESENTATION

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



PRESENTATION

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



PRESENTATION

Stora framsteg i en trög marknad

 Sedan sommaren 2015 har management arbetat för att fokusera allt 
arbete till att genomföra en eller fler affärer kring Bolagets befintliga 
tillgångar och på så sätt bibehålla och öka värdet i tillgångarna.

 Det har resulterat i en rad processer som inletts och där hittills en har 
resulterat i en konkret affär. Farm-out med Africa Energy, ett Lundinbolag.

 För närvarande pågår diskussioner kring både Manja och Salah ad-Din.

 Finansiering för att tillställa Bolaget kapital tills nästa affär kan komma till 
stånd.

 Potentiella partners spekulerar i att oljepriset vänder uppåt inom 12-18 
månader och då kunna kapitalisera på genomförda affärer. Detta kommer 
att gagna Crown Energys aktieägare.



PRESENTATION

Punkterna 7 och 8

1. Stämmans öppnande och val av ordförande till 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. Beslut om antal styrelseledamöter

8. Val av styrelse

9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 29 december 2015 om 
emission av högst 5 500 000 aktier med avvikelse från företrädesrätt för 
aktieägarna

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

11. Stämmans avslutande



PRESENTATION

Punkterna 9 och 10

1. Stämmans öppnande och val av ordförande till 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. Beslut om antal styrelseledamöter

8. Val av styrelse

9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 29 december 2015 om 
emission av högst 5 500 000 aktier med avvikelse från företrädesrätt för 
aktieägarna

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

11. Stämmans avslutande



PRESENTATION

Stämmans avslutande



PRESENTATION

Tack för visat intresse!


