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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



OBJECTIVE AND STRATEGIES



Legal Structure

All subsidiaries in the group are fully owned.



Framsteg i den sydafrikanska licensen Block 2B 

Crown Energys partner Africa Energy har skrivit under två utfarmningsavtal samt ansökt om att gå in i nästa 

licensfas där en borrning är planerad till hösten 2021.

Från 1 januari 2020 justeras inte längre de angolanska räkenskaperna för inflation (i enlighet med IAS 29). 

Detta till följd av att Angola, för närvarande, inte längre anses vara ett höginflationsland.

Den 15 juni offentliggjorde Bolaget att man ingår ett avtal om förvärv av 10 stycken lägenheter på totalt cirka 

1 000 kvm i byggnaden ”Ocean Corner” i det främsta bostads- och affärsområdet i Angolas huvudstad 

Luanda.

Crown Energy får betalningar från köparen av fastigheten C-View som avtalades om försäljning under 2019.

HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET



KONCERNENS 

RESULTATRÄKNING



KONCERNENS 

BALANSRÄKNING



MODERBOLAGETS 

RESULTATRÄKNING



MODERBOLAGETS 

BALANSRÄKNING



Ny CFO tillträder för Crown Energy

Per den 1 januari tillträder Michail Shatkus som Bolagets CFO. Efter att Jenny Björk lämnade Bolaget under juni 2020 har Michail

Shatkus varit tf CFO.

Erhållna betalningar för C-View-försäljningen passerar en tredjedel

Den 13 april meddelar Crown Energy att betalningar erhållits överstigande en tredjedel av det avtalade försäljningspriset för

fastigheten C-View Smart Business Park ("C-View") i Luanda, Angola. Enligt avtalet har angolanska staten via finansministeriet 

("Köparen") rätt till de ekonomiska rättigheterna för tillgången i och med detta. Datum för överföring av ekonomisk kontroll har ännu 

inte fastställts, men förväntas att genomföras under andra kvartalet 2021. Vid tidpunkten för denna publikation har cirka 38 procent av 

den totala köpeskillingen erhållits.

Crown Energy lämnar sitt innehav i prospekteringslicensen Block P i Ekvatorialguinea

Den 15 april pressmeddelar Bolaget att det lämnar hela sin 5-procentiga andel (6,25 procent kostnadsandel) i Block P-licensen i 

Ekvatorialguinea. Styrelsen har ansett att de ekonomiska utsikterna för projektet inte uppfyller Crown Energys förväntan om potentiell 

avkastning gentemot bedömd risk. Detta kommer rendera i en nedskrivning motsvarande ca 5 miljoner kronor som kommer att belasta 

resultatet och påverka finansiella rapporten under andra kvartalet 2021.

Crown Energy tecknar avsiktsförklaring med Wildcat Petroleum

Den 19 april meddelar Bolaget att en avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding eller ”MoU”) med Wildcat Petroleum Plc

(”Wildcat”), ett oljebolag noterat på London Stock Exchange (LSE: WCAT), som utvecklar blockchainteknik och kryptovaluta för 

finansiering av olje- och gasprojekt tecknas.

Crown Energys partner Africa Energy slutför sina två utfarmningsavtal för den sydafrikanska licensen Block 2B

Den 20 april pressmeddelar Bolaget att partnern Africa Energy Corp erhållit myndighetsgodkännande för slutförandet av deras två 

utfarmningsavtal för Block 2B i Sydafrika. Därmed blir nya partners Azinam Limited och Panoro Energy ASA till licensen, där också 

Azinam Limited tar över operatörsskapet från Africa Energy.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG



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 670 188 116 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

Brahegatan 30, 114 37 Stockholm, Sweden

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

info@crownenergy.se

mailto:info@crownenergy.se

