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Til 

Selskapets aksjonærer 

 

Kort melding om viktig nyhet for selskapet! 
(Komplett Aksjonærbrev med status for alle aktivitetene vil følge 20 desember). 

 

NYHET: Patentsøknadenen for «Det Balanserte System» vil bli innvilget! 

Som nevnt i forrige aksjonærbrev fra august innleverte selskapet en patentsøknad for 

sin nye oppfinnelse av generator-systemet «Det Balanserte System» i mai dette år. 

Oppfinnelsen bygger på de mange erfaringer selskapet har gjort under forprosjektet 

til Stormbøye-testen dette året, hvor vi identifiserte en del nye og grunnleggende 

problemer som vi med denne løsningen mener å kunne forsere. 

Spesielt gjelder dette problematikken rundt langsiktig drift i ujevne og tøffe 

bølgemiljøer – noe som vi ser som vårt primære satsnings-område å løse. 

Les langt mere om ideen og patentkonseptet i forrige Aksjonærbrev, men det 

essensielle med denne korte Aksjonærmeldingen er den gledelige melding vi mottok 

i går om at Patent på løsningen vil bli innvilget! 

Selskapet tror denne løsningen – med kombinasjonen av magnetgiret fra Aalborg 

Universitet, samkjørt med vår patentsøkte «Balanserte Bøyeløsning» og vår allerede 

verdenspatenterte og prisnominerte «Storm Bøye» - vil danne grunnlaget for et helt 

nytt og banebrytende konsept for robuste Bølgekraftverksløsninger som kan 

masseproduseres til en meget konkurransedyktig pris.  

Hele systemet vil bli startet uttestet sammen Aalborg Universitet fra og med 2 kvartal 

i 2017. 

Denne nyheten er således så viktig for markedet og dermed selskapets verdisetting og 

aksjekurs at vi har valgt å gå ut med denne informasjonen umiddelbart med denne 

korte Aksjonærmeldingen her nå. 

Et langt mere utfyllende Aksjonærbrev med status for alle våre prosjekter vil som 

vanlig komme før Jul – dvs. den 20 Desember d.å. 
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Tov Westby – 917 83 633    E-mail: westby@oce.as 
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