
Ser du de enorme mulighetene i dette bildet?

Den unike overflateenheten
 «The Storm Buoy»

Det norske energiselskapet Ocean 
Energy er en pioner i arbeidet med 
å sikre tilgang til det som kan bli 
en av fremtidens viktigste ener-
gikilder: Bølgekraft. Nå har van-
lige små-sparere og investorer mu-
lighet til å ta del i utviklingen av et 
spennende industrieventyr – med 
en grønn og bærekraftig profil! 

Utnyttelse av bølgekraft har til nå vært 
sterkt begrenset av én stor hindring: 
Nemlig havari under periodene med ek-
stremvær til havs. Men selskapet Ocean 
Energy har de siste årene utviklet og fått 
patentert en løsning som vil løse dette 
problemet.   

Slik fungerer det: 

Med «The Storm Buoy», stormbøyen, 
kan et bølgekraftverk motstå de enorme 
naturkreftene som inntreffer under uvær 
og stormer på havet uten at anlegget er 
unødvendig overdimensjonert. Det skjer 
ved at den flytende delen av kraftverket 
senkes under vann ved ekstremsituasjon-
er, og dermed «rir været av».  Selve gen-
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eratoren er trygt plassert på havbunnen. 
«The Storm Buoy» utvikles i samarbeid 
med Universitetsmiljøet i Trondheim og 
det maritime kompetanse-clusteret på 
Nordvestlandet. Prosjektet er grundig 
evaluert og støttes av Innovasjon Norge, 
og nominert til DNBs Innovasjonspris.

Vil du ta del i det som kan bli et nytt, 
norsk industrieventyr?

Det ligger et enormt marked i utviklin-
gen av nye og bærekraftige energikilder. 
Norske myndigheter har tro på «The 
Storm Buoy», og ca. 50 % av prosjektet 
er allerede finansiert gjennom statlige 
Innovasjon Norge m.fl. I tillegg er en 

rekke andre, private og halvoffentlige 
investorer med. Nå kan også du få din 
andel av den videre utviklingen. Vi invit-
erer til en «folkeemisjon», der alle nord-
menn kan kjøpe seg inn i selskapet, med 
små eller større andeler. Det handler 
både om å gjøre en investering, og om å 
bidra til utviklingen av grønn energi for 
fremtiden. Vil du gripe muligheten?  

Les mer om prosjektet, besøk hjemme-
siden på www.ocean-energy.no

Motta komplett  informasjon ved å sende 
henvendelse til E-mail: oce@oce.as

Eller kontakt vår telefon for komplett 
informasjon på: 88 00 30 40 
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JA, DETTE ER FREMTIDEN Og DET VIL JEg VÆRE MED PÅ, SEND KOMPLETT INFORMASJON TIL:

Bølgekraft - et nytt, norsk og miljøvennlig industrieventyr DU kan ta del i.

Ocean Energy AS
Svarsending 8636
0097 Oslo
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for sending i Norge

Distribueres av 
Posten Norge
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