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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 resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

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.Stämmans avslutande.

Förslag till dagordning



PUNKT 7,

Föredragning



Crown Energy at a glance

An international group providing customised solutions 

for housing, offices and associated services, as well 

as oil and gas exploration in Africa and the Middle 

East. 

Two business areas: Asset Development and 

Management, and Energy

Offices in Stockholm, London, Luxembourg and 

Luanda

Revenues of SEK 77m in 2018

Number of outstanding shares: 477,315,350

Listed at NGM in Stockholm in 2012 with ticker CRWN

Crown Energy provides customised 

residential and office solutions and 

associated services to international 

companies

The offering spans the entire chain from 

needs based design and construction to 

leasing, property management and added-

value services

Crown Energy owns a portfolio of real 

estate assets in Angola

Crown Energy develops and explores 

oil assets in early stages with great 

potential for recoverable reserves

The company aims to continue to build 

a good diversification of projects, both 

geographically and geologically,

In the long term, the assets will be 

introduced to appropriate players in the 

oil sector for further development and 

production

Asset development & management

Energy



OBJECTIVE AND STRATEGIES



Crown Energy AB 
(publ)

ESI Group S.A.

YBE Imobiliára Lda

ESI East Africa Ltd

Crown Asset 
Development B.V.

Crown Energy 
Ventures

Corporation

Amicoh Resources 
Ltd

Simbo Petroleum 
No. 2 Ltd

Crown Energy Iraq 
AB

Legal Structure

EnergyAsset Development and Management

All subsidiaries in the group are fully owned.



SALE OF C-VIEW- KEY TERMS

30 April 2019, Crown Energy entered into an agreement with the 

Finance Ministry of the Republic of Angola for the sale of C-View 

Business Park, constituting of four buildings

The total expected cash flow is corresponding to SEK 575m after 

transaction costs and before tax and inflation compensation, and is 

payable over three years in a total of six equal semi-annual Instalments

The sales price will be paid to Crown Energy in six semi-annual 

payments, with the first payment taking place 30 days after obtaining 

approval from the Courts of Auditors 

The instalments will be funded over the General State Budget (OGE)

The buyer will be granted access to the property following the first 

payment 

The Angolan ministry of finance will gain title of the property year three, 

after having paid the full purchase price. Economic control is 

transferred to the buyer already after the second instalment, which is 

expected in December 2019

If the ministry fails to pay, Crown Energy will remain owners and hold 

the legal title to the property, as well as keep any proceeds already 

paid



The Angolan Kwanza has stabilised after the devaluation

Source: International Monetary Fund (IMF)



The IMF expects significant growth and 

normalising inflation in Angola

Source: International Monetary Fund (IMF), April 2019



Crown Energy with attractive exposure to a 

significant expected E&P activity in Africa

Source: International Monetary Fund (IMF), April 2019



The Energy business area focuses 

on exploration opportunities with 

high potential for recoverable 

reserves. 

Crown Energy seeks good risk 

diversification, both geographical 

and geological, and pursues farm-out 

opportunities as exit strategies to 

capitalise on its assets.

BUSINESS AREA 

ENERGY



I början av 2018 släppte centralbanken i Angola fixeringen av den angolanska valutan kwanza gentemot den amerikanska 

dollarn. Devalveringen har under 2018 medfört stora valutakurseffekter i Crown Energys finansiella rapporter, speciellt under

de tre första kvartalen då devalveringen var som störst.

Angola är ett höginflationsland, varför Koncernen från 1 januari 2018 har justerat poster i såväl resultaträkningen som i 

balansräkningen för rådande inflation, i enlighet med IAS 29. Inflationsjusteringen har motverkat devalveringseffekterna i 

redovisningen av den angolanska valutan.

Från mars 2018 ingår Crown Energy i ett strategiskt samarbetsavtal med den italienska ingenjörsfirman Proger S.p.A. 

Parterna arbetar tillsammans för att identifiera och utveckla kommersiella projekt där respektive bolags kompetenser 

kompletterar varandra samt representera varandra i sina respektive kontorsnätverk.

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET



KONCERNENS 

RESULTATRÄKNING



KONCERNENS 

BALANSRÄKNING



MODERBOLAGETS 

RESULTATRÄKNING



MODERBOLAGETS 

BALANSRÄKNING



AKTIER & RÖSTER 

HANDELSPLATS

Samtliga Bolagets totalt 477 315 350 utgivna aktier, uteslutande stamaktier, handlas 

på NGM Equity under kortnamnet CRWN med ISIN-kod SE0004210854.

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM OCH UTSTÄLLDA WARRANTER

Bolaget har inget upprättat incitamentsprogram, ej heller utställda 

optioner/warranter

CROWN ENERGY-AKTIEN



FÖRSÄLJNING AV C-VIEW

Den 30 april 2019 signerade Crown Energy avtal om försäljning av fastigheten C-View i 

Angola. Köparen är den angolanska staten, via finansministeriet. Totalt förväntat 

kassaflöde (odiskonterat) motsvarar 575 237 TSEK (baserat på valutakursen vid 

signeringsdatumet) efter transaktionskostnader, före skatt och inflations-kompensation 

och betalas över tre år i totalt sex lika stora halvårsbetalningar

CROWN ENERGY ANLITAR ABG SUNDAL COLLIER FÖR INVESTERARMÖTEN

Den 14 maj 2019 meddelade att det har anlitat ABG Sundal Collier ASA att ordna 

investerarmöten avseende räntebärande instrument. Beroende på marknads-

förutsättningar och övriga villkor, kan Bolaget genomföra en transaktion

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG



Crown Energy 
Årsstämma 14 maj 2019

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

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.”

Utförda tjänster  utöver lagstadgad 
revision omfattar:

• Granskning av kvartalsrapport

• 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-

områden2017 2018

Prospekterings- och 
utvärderingstillgångar

188,9 204,2
Årlig prövning 

av värdet
Värdering

Förvaltningsfastigheter 720,6 653,1 Prövning av värdet Värdering
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PwC

Revisionsberättelse 2018 – våra uttalanden
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PwC

Revisionsberättelse 2018 – våra uttalanden

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

24

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



PwC

Yttrande om bolagsstyrningsrapporten 2018
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PUNKT 8,

Beslut



a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen 

och koncernbalansräkningen;

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

balansräkningen; och

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Styrelsen föreslår att 1 604 406 734 SEK balanseras i ny räkning.

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

PUNKT 8, beslut



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

PUNKTERNA 9-12, styrelse, revisorer och riktlinjer



PUNKT 13, Stämmans avslutande



We are looking forward  
to working with you.

Please contact us at

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm,

Sweden

T. +46 8 40020720 | F. +46 8 40020725

info@crownenergy.se

mailto:info@crownenergy.se

