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Informasjon om nyheter for Q1 2017. 
 

Vi viser til forrige aksjonærbrev på hjemmesiden for en detaljert oppsummering 

av alle pågående prosjekter i selskapene og vil her kun gjennomgå relevante 

nyheter etter Q1 2017. 

 

Vedtak om utplassering av mini «test-bølgepark» på Gran Canaria. 

Som tidligere omtalt har selskapet fått en avtale med Svalbard Lufthavn AS om å 

utplassere et lite Bølgekraftverk på Svalbard ved «Hotellneset» for ladning av El-biler 

på flyplassen.  

Dette mini-kraftverket er omtalt i forrige aksjonærmelding og bygger på en oppskalert 

versjon av «lys-bøyen» som er utviklet ved Universitetet i Aalborg. 

I disse dager pågår en prosess mot statlige ENOVA om støtte til dette demonstrasjons-

anlegget som for øvrig forventes å få betydelig presse-oppmerksomhet. 

Rent praktisk kan det opplyses at denne type «mini-kraftverk løsning» – basert på den 

oppskalerte «lys bøyen» - har fått arbeidsnavnet «Svalbard Klassen» - i god Norsk 

maritim ånd. 

Vår mangeårige samarbeidspartner på Gran Canaria, havforskningsinstituttet Plocan, 

har nå også ytret ønske om å teste ut et tilsvarende mini-kraftverk i «Svalbard Klassen»  

ved sin nye testfasilitet og det ble derfor avholdt møte med disse før Påske. 

Det ble der besluttet at vi på samme måte som på Svalbard – skal forsere en test av et 

anlegg på 10 KW som skal monteres ved deres nye forskningsplattform utenfor Telde. 

Finansieringen av dette vil gjøres gjennom EU- og EEA (EØS) midler sammen med 

noen lokale investorer gjennom vårt lokale selskap i Las Palmas. 

 



Prosjektet vil bli forsert straks finansieringen kommer på plass og vil gi produksjons- 

og prismessig synergi for demonstrasjons-anlegget på Svalbard – ved at dette da kan 

produseres parallelt. 

Den nye og helt unike havenergi-forskningsplattformen til Plocan ser slik ut: 

 

 

 

Den kan ses ute i havet nå som den reneste «grønne oljeplattformen»  – den kan og 

ses i bakgrunnen på bildet av Gründerne av Ocean Energy AS under: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fremdrift rundt offshore fiskeoppdretts-anlegg: 

Som også tidligere omtalt har statlige instanser som bla. ENOVA ytret et ønske om å 

supplere fremtidige fiskeoppdrettsanlegg med grønne alternativer. 

Vi ser i denne sammenheng at vår oppskalerte «lys bøye» - med en kraftverk løsning i 

«Svalbard Klassen» - her kan være et grønt supplement for store offshore 

oppdrettsanlegg som i dag helt og holdent er basert på diesel-generatorer plassert ute 

på anleggene.  

Tall fra en undersøkelse ENOVA har gjort spesifikt rundt dette viser at prisen pr. kWh 

for slike oppdrettsanlegg på landsbasis er oppe i hele 3 kr. pr. kilowatt time – noe som 

igjen åpner for vår bølgekraft-løsning som et supplerende alternativ. 

I denne sammenheng har derfor Ocean Energy AS meldt seg inn i en 

interesseorganisasjon for oppdrettsnæringen i Trondheim som heter NCE Aquatech 

Cluster og har nå startet en rekke aktiviteter mot denne bransjen med den målsetting 

å også kunne kjøre en test av et «Svalbard Klassen»-bølgekraftanlegg i forbindelse med 

en av de kommende gigant merdene som skal ligge offshore på Norskekysten. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Her er «lys bøyen» under «live» uttesting på Sunnmøre. Bøyen er her montert med 

et stag fra en flytende sementlekter slik at tidevannsforskjellene ikke har noen 

innflytelse. På samme måte som en matrise med slike bøyer i «Svalbard Klassen» vil 

være montert ut fra en svært robust sement flytebrygge – og hvor hver bøye kan vippes 

opp ved ekstremvær eller isdannelse i vannet. 

 

 

 

 



Gamle «olje synder» og kontakter kommer til nytte for å fremme Bølgekraft og 

Grønn Energi i Afrikas minste land! 

Som kjent har Gründerne av Ocean Energy AS en mangeårig internasjonal bakgrunn 

fra oljebransjen før de konverterte til Grønn Energi - og disse gamle kontaktene 

kommer nå heldigvis til nytte for utbredelsen av den gode sak!  

Gjennom et initiativ som ble igangsatt allerede i 2003 har nemlig Gründerne hatt et 

svært godt samarbeide med Olje- og Energi-departementet i Gambia med tanke på 

deres potensielle oljeforekomster. 

Dette samarbeidet opphørte gradvis etter olje-priskrakket i 2008 samt det faktum at 

daværende regime begynte å «forvitre» - men de personlige svært gode relasjonene 

ble dog opprettholdt. 

Og etter at det tidligere regimet – ved et lovlig valg i fjor høst  – ble kastet og forrige 

leder måtte forlate landet nå i januar i år med stor ståhei -  ble så et nytt energi-

departement etablert med faktisk våre gode kontakter som nye ledere. 

Pga. et akutt behov for elektrisitet i Banjul (hovedstaden  Gambia) ble det således tatt 

initiativ til et møte med den ny konstituerte energiministeren i Gambia og Ocean 

Energy AS allerede i mars dette år.  

Møtet medførte at Ocean Energy AS har fått et mandat av regjeringen der til å utvikle 

og igangsette et prosjekt til å implementere et kraftverkanlegg på minimum 10 MW 

med bølgekraft på kystlinjen utenfor Banjul og Senegambia området samt at selskapet 

– som det første i historien – vil søke om konsesjon for denne type havkraft langs 

kysten av Gambia – på linje med en tilsvarende «oljekonsesjon» i Nordsjøen. 

Finansieringen av dette anlegget vil bli forsert sammen med både private investorer 

og bistandsmidler fra bla. Norske Norfund. 

Se: http://www.norfund.no 

Det statlige elektrisitetsverket i Banjul – NAWEC – garanterer da å kjøpe all produsert 

strøm til en fastsatt pris som gjør dette prosjektet rentabelt. 

Styret i Ocean Energy AS anser dette som en unik mulighet til å også fasilitere et stort 

kraftverk og demonstrasjonsanlegg i tillegg til våre små «Svalbard Klassen» anlegg. 

Dette vil da skje i samarbeide med vår Svenske Generator-leverandør – Seabased AB 

– som faktisk også allerede leverer en lignende bølgekraft park til «nabolandet» Ghana. 

Se: www.seabased.com 

 

Vårt anlegg vil – selvsagt – blir sikret med vår «Storm Bøye» funksjon på alle overflate- 

bøyer sik at langsiktig driftssikkerhet blir sikret. 

 

http://www.norfund.no/
http://www.seabased.com/


Her et bilde fra et møte i Gambia helt tilbake til 2008: 

                

 

 

 

 

  



Og her et bilde fra mars 2017: 

 

 

 

Fra møtet i Banjul, Gambia i mars 2017. 

Fra venstre; kjentmann Baraka Drammeh, Asbjørn Skotte, Energiminister Momodou O. Nije, 

statssekretær Pulo Taal og Direktør i Energidepartementet Kemo K. Ceesay. 

 

 

 GENERAL WAVE sin fusjonsprosess 

Som tidligere omtalt i forrige Aksjonærbrev så informerte vi om fusjonsprosessen som er 

påbegynt for GENERAL WAVE Company. Denne prosessen er kommet godt i gang og 

gjennomført for flere av selskapene. 

Og målsettingen som også omtalt i forrige Aksjonærbrev:  

 

«Vi tar Bølgen på vei til Børsen» - står fast.  

Men - vi ser nok 2018 på kalenderen før alt er gjennomført. 

 

 



 

Ny utdeling av gratis og skattefrie aksjer 

Som også omtalt i forrige Aksjonærbrev, angående utdeling av nye og skattefrie aksjer, så er 

denne formelle prosessen også kommet godt i gang. Og nå vet vi også detaljene i saken siden 

Styret har besluttet strategien rundt dette. 

Aksjonærene i Ocean Energy AS vil på utdelingstidspunktet få seg tildelt gratis og skattefrie 

aksjer, som ender opp i aksjer i det nye holdingselskapet GENERAL WAVE Company AS i 

2018. 

Styret har besluttet at utdelingsforholdet blir 1 : 5. Altså den aksjonær i Ocean Energy AS som 

har 5 aksjer, vil få seg tildelt 1 ny gratis og skattefri aksje i holdingselskapet. 

På aksjespråket er det noe som heter ex. dato, og med det menes at det er definert et nøyaktig 
tidspunkt for hvilke aksjonærer som får seg tildelt disse nye gratis og skattefrie aksjene.  

De som kjøper aksjer i selskapet etter dette nøyaktig definerte tidspunktet vil ikke få seg 
tildelt de gratis og skattefrie aksjene. 

Styret i Ocean Energy AS har etter dette definert ex. datoen til: 

Fredag den 16. juni 2017 klokken 15.00. 

Altså slik at den som er registrert som aksjonær i Ocean Energy før dette nøyaktig definerte 

tidspunktet, får seg tildelt de nye gratis og skattefrie aksjene. 

Med svært optimistisk og grønn hilsen 

 

Direkte telefon og E-mail til ledelsen i Ocean Energy AS: 

 

Tov Westby – 917 83 633    E-mail: westby@oce.as 

 

Asbjørn Skotte – 900 78 006  E-mail: skotte@skotte.no 

 

www.ocean-energy.no    

 

E-Mail: oce@oce.as 
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The company's patented and submersible floating buoy (The Storm Buoy). 

 

 
 

Ocean Energy submersible patented floating buoy (Buoy Storm). 
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