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PRESENTATION

Förslag till dagordning

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse..

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

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

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

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

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen.

14. Stämmans avslutande.
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Punkt 7, Föredragning



PRESENTATION

 Crown Energy AB är en internationell 
olje- och gaskoncern under förändring 

 Stark balansräkning, skuldfritt

 Fokus på affärsmöjligheter med stor 
potential

 Börsnoterat på NGM Equity sedan 
december 2012, ticker: CRWN

 Verksamt i Afrika och i Mellanöstern

 Kontor i Stockholm och London

 Antal aktier: 455 949 202, börsvärde 11 
Maj 2017: 1,3 Mdr SEK

• Warranter: 31 500 000 (63 milj SEK)



Crown Energy 
Ventures 

Corporation

Crown Energy 
Iraq AB

Crown Energy AB (publ)
Board chairman: Pierre-Emmanuel Weil

CEO: Andreas Forssell
CFO: Jenny Björk

Business area

PROPERTY
DEVELOPMENT 

& SERVICES

Business area

ENERGY

ESI Group, 
Luxemburg

Amicoh Resources Ltd Simbo Petroleum No.2 Ltd
ESI Group, 
Luxemburg

YBE

Imobiliaria

New markets

 Två affärsområden – ”Energy” och ”Property Development and Services”

 Positiva kassaflöden

 Stark lönsamhet i projekt 

 Självfinansierande av projekt eller i partnerskap

 Utdelande bolag





• Möjligheter till stor potential av
utvinningsbara reserver

• God diversifiering av project, geografiskt
och geologiskt

• Kapitalisera på tillgångar i så stor
utsträckning som möjligt genom farm-out 
som värderealisering

• Fyra kvalitativa tillgångar i olika skeden, 
prospektering, utvärdering och utbyggnad



Irak – Salah ad-Din Region

• Söker partner för teknisk och finansiell
support

• Befintligt oljefält Ajil att ta över från
operatören NOC - Bagdad

• Crown Energy vill ta över producerade fält

• Göra teknisk inventering av samtliga
fyndigheter och fält

• Utbyggnadsplan för existerande tillgångar

• Export/nationell försäljningslicens

• Teknisk pertner Proger bidrar till ovanstående



• “Provide seamless office and housing 
solutions for actors mainly operating in the 
oil industry"



Identifiera 
kundbehov

Hitta lämplig 
mark/fastighet

Byggnation

Förvaltning, 
skötsel och 

service

Behov av kontor, bostäder och service. Primärt till bolag

verksamma inom olje- och gassektorn.

Avtal med markägare eller köp av mark. Marken utvecklas 

för användande under kontraktsperiod med kund.

Utveckling av fastighetstillgången enligt kundbehov. 

Långsiktiga kontrakt (5-15 år).

Förvaltning av fastigheten/projektet. One-stop-shop med 

kontor, bostäder och kringtjänster. 



• Portfölj av 20 fastighetstillgångar i Angola

• Långa och korta kontrakt

• Kunder är ledande västerländska bolag
med stark kreditvärdighet

• Fördelaktig skattestruktur



• Fastigheten ligger inom ett av de bästa

områdena i Luanda, nära amerikanska

ambassaden.

• Helägt projekt inklusive fullservice sedan 

byggnation (2007).

• Lojala kundrelationer, låg vakansgrad och 

låga driftskostnader. 

• Största hyresgäster: norska, svenska och 

israeliska ambassaderna, Statoil och 

servicebolag inom olja och gas.





 Ett unikt bolag inom oljeindustrin: tillväxt stimuleras av individuell
utveckling inom respektive affärsområde samt synergier mellan
affärsområden som bidrar till att generera nya affärer.

 Ökade möjligheter att kapitalisera på befintliga tillgångar genom en
starkare finansiell situation samt starkare relationer med ledande bolag
inom olje- och gasindustrin.

 Positivt kassaflöde bidrar till snabbare utveckling av befintliga och nya
projekt

 Diversifiering minskar risken

 Ökade möjligheter till expansion av affärsområdet Property Development 
and Services genom tillgång till västerländsk kapitalmarknad som noterat
bolag.
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 Det nya Crown Energy har en stabilare plattform att verka från, med stöd av
en klientbas med kontakter inom ledande bolag inom olje- och gasindustrin

 Projekt inom olja och gas i kombination av existerande
prospekteringstillgångar och kassaflödesgenererande fastighetstillgångar

 Fastighetstillgångar med stark avkastning som genererar löpande stabila
kassaflöden samt med stor tillväxtpotential

 Långsiktiga planen är att betala ut utdelningar och samtidigt bibehålla en
stark operationell tillväxt. 
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Värdeskapande i Crown Energy –

Huvudsakliga resultat och affärsmål 2016 och 2017

 Kv1 2016 – Kapitalisering (2 SEK per aktie) för löpande samt operativt 

Madagaskar förlängning

 Kv2 2016 – Ny huvudägare, stark kapitalbas inkl återbet skulder

 Kv3 2016 – Rivstart med ny huvudägare att hitta nästa affär

 Kv4 2016 – Avtal om förvärv ESI Group – en affär om 900 MSEK. Extra

stämma beslutar om affär och styrelseförändring

 Kv1 2017 – Arbete med closing av ESI-transaktion samt avtal med Proger

 Kv2 2017 – Closing av ESI-transaktion, omvandling aktier, prospekt

 Fortsatt utveckling av Bolagets verksamhet inom två affärsområden

Energy samt Property Development and Services 

Kassaflödespositivt bolag som både finansierar nya affärer samt ger 

utdelning. Tillväxt!
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Händelser under räkenskapsåret
• FÖRSTA KVARTALET

 Den 26 januari 2016 godkände en extra bolagsstämma en riktade emission som färdigställdes i februari 2016 och tillförde Crown Energy 11 MSEK, före

emissionskostnader. Totalt tecknades 5 500 000 aktier.

 I mars 2016 erhöll Crown Energy ett slutligt godkännande från ansvarigt departement i Madagaskar om att förlänga Manja-licensen fram 15 november 2019.

• ANDRA KVARTALET

 Crown Energy offentliggör avtal med Cement Fund om en riktad emission av aktier och warranter för minst 63 och max 126 MSEK. På årsstämman den 4

maj godkändes utgivandet av 31 500 000 units, som bestod av en aktie och en teckningsoption. Cement Fund tecknades sig för samtliga units och en likvid

om 63 MSEK betalades in.

 Den riktade emissionen möjliggjorde i juni återbetalning av de konvertibla skuldebreven och tillhörande ränta. Efter återbetalningen kvarstår inga

konvertibla skuldebrev.

• TREDJE KVARTALET

 Den 7 juli offentliggjordes Crown Energys senaste resursrapport med anledning av den riktade emissionen.

 Den 15 juli godkände Finansinspektionen det prospekt som upprättats med anledning av den riktade emissionen. 31 500 000 aktier tas upp till handel på

NGM. Därmed blev Cement Fund Crown Energys största ägare.

• FJÄRDE KVARTALET

 I oktober slutfördes utfarmningen av andelar i Block 2B i Sydafrika till Africa Energy. Utfarmningen innebär att Crown Energy kvarstår med en 10

procentig andel och att Africa Energy står för samtliga kostnader kopplade till borraktiviteter av en första brunn inom licensen.

 I november ingick Crown Energy avtal om att förvärva samtliga aktier i ESI Group SA. Förvärvet omfattar en portfölj med fastighetstillgångar i Angola.

Säljare är YBE Ventures Ltd. Transaktionen godkändes av en extra bolagsstämma i december 2016 och betalning sker via en emission av ca 363 miljoner av

det nya aktieslaget C-aktier. Förvärvet förväntas att slutföras under det första halvåret 2017 och i och med detta kan C-aktierna konverteras till stamaktier.

 I samband med transaktionen har Crown Energy givit ESI Group SA ett kortfristigt lån om 1 MUSD. Lånet syftar till att i enlighet med angolansk

skattelagstiftning, kapitalisera det angolanska bolag där de underliggande tillgångarna kommer att föras över till.

 I samband med den extra årsstämman och den då kommande ägarförändringen, förändrades styrelsesammansättningen; Nick Johnson avgick som

styrelseledamot och Yoav Ben-Eli tillträdde.
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Crown Energy-aktien:

Utökad fakta om Crown Energys aktie:

•

• WARRANTER

31,5 miljoner warranter utställda till Cement Fund att teckna

nya aktier för 2 SEK per aktie som löper till maj 2018

RösterAktier
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Händelser efter räkenskapsårets utgång

 Ändring av antalet aktier och röster

I februari 2017 överfördes 363 401 823 nyemitterade C-aktier aktier till YBE Ventures. Antalet aktier efter emissionen 

uppgår till 455 949 202 och antalet röster till 1 288 875 613. Yoav Ben-Eli, som kontrollerar YBE Ventures, är i och med 

detta ägare till 79,7 procent av totala antalet aktier och till 28,2 procent av antalet röster.

 Framgångsrik försäljning av tillgångar och återbetalning av lån

En fastighet ur ESI Groups bestånd försåldes till en extern part. Försäljningslikvid inklusive vinst från affären användes för 

att betala av det befintliga lånet på cirka 4 miljoner USD som ESI Group hade hänförligt till den C-view-byggnaden. Det 

finns därmed inte några skulder i ESI Groups tillgångsportfölj. Försäljningspriset på tillgången översteg den externa 

värderingen av byggnaden med cirka 850 TUSD.

 Konsultavtal med Proger

Den 19 april 2017 offentliggjorde Crown Energy att man, undertecknat ett konsultavtal med Proger S.p.A. Proger S.p.A., är 

en internationellt erkänd italiensk ingenjörs- och konsultfirma. Proger kommer att utföra ett brett spektrum av tekniska 

tjänster och affärssupport på vårt Irakprojekt.



Crown Energy 
Årsstämma 12 maj 2017

www.pwc.se

Bo Lagerström

Huvudansvarig
revisor



PwC

Revisionens syfte och omfattning

• Granska och uttala oss om Crown 
Energys redovisning och 
förvaltning

• Revisionen följer Crown Energys 
struktur och organisation

• Kontinuerlig utvärdering och årlig 
försäkran av att PwC är opartiska 
och självständiga

Bo Lagerström
Huvudansvarig

Ledning av koncernrevisionen

Ian Charoub
Uppdragsledare

Årsbokslut och 
årsredovisningQ4

Review Q3 Q1

Q2

Ersättningar 
befattningshavare

Årsstämma

Halvårs-
bokslut

Intern kontroll,
förvaltning

Early warning

Planering
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PwC

Revisorns oberoende

”Revisionsföretaget och revisionsteamet är opartiska och självständiga 
i den omfattning som följer av tillämpliga regelverk och det har därmed 
inte förelegat något hinder för fullgörandet av revisionsuppdraget.”

PwC (msek) 2015 2016

Revision 444 718

Revisionsnära tjänster 20 12

Skatterådgivning - -

Övriga tjänster - -

Totalt arvode 464 730

Utförda tjänster  utöver 
lagstadgad revision omfattar:

• Granskning av kvartalsrapporter

• Lagstadgade uppdrag utöver den 
finansiella revisionen

• Rådgivning avs. efterlevnad av 
lokala skatteregler

• Rådgivning i samband med 
företagstransaktioner

• Rådgivning kring nya regelverk
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PwC

Rapportering till revisionsutskottet och styrelsen

Område

December  
(MSEK) Risk

Diskussions-
områden

2015 2016

Prospekterings- och 
utvärderingstillgångar

176,4 187,4 Årlig prövning av värdet Värdering
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PwC

Revisionsberättelse 2016 – våra uttalanden
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PwC

Revisionsberättelse 2016 – våra uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkningarna för moderbolaget och koncernen

30

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och 
balansräkningarna för moderbolaget och koncernen



PwC

Yttrande om bolagsstyrningsrapporten 2016
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Punkt 8, beslut

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

koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen; och

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
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Punkterna 9-12, styrelse, revisorer och riktlinjer

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter samt revisorer.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och 

styrelseordförande samt revisorer.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
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Punkt 13, beslut

 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman ska besluta att ändra bolagsordningen i Bolaget enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens hembudsförbehåll tas bort. Bolagsordningens §16 tas därmed bort.

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan 

komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

 Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 13 är giltigt endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna 

rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.
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Stämmans avslutande



Crown Energy AB (publ) 
Norrlandsgatan 18
SE-11143 Stockholm, Sweden
Telephone: +468-40020720
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Tack för visat intresse!


