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Markedsføringsavtale inngått med Seabased AB 

North Sea Supply AS (NSS) har inngått en avtale med det svenske bølgekraft-

teknologiselskapet Seabased AB (Seabased) om markedsføring og salg av deres 

komplette bølgekraft-parker supplert med vårt søsterselskap Ocean Energy AS 

(OCE) sitt «Storm Buoy» konsept i de havområdene hvor den løsningen vil være 

påkrevet på grunn av ekstremvær. 

Eksklusiv representasjonsavtale er så langt inngått i fra 1 til 3 år for konkrete land og 

områder. 

Dette er en dynamisk samarbeidsavtale mellom de to selskapene, slik at andre land 

og områder også vurderes løpende.  

Så langt er det avtalt eksklusivitet for 3 –tre- land/områder. 

NSS vil nå intensivere sine salgsfremstøt mot de kontaktene selskapet har 

opparbeidet gjennom de siste årene innen bølgekraft-miljøer og energiselskaper 

internasjonalt med denne spesifikke teknologien til disse Skandinavisk samarbeidene 

selskapene. 

 

 

 

 

 



Selskapet North Sea Supply AS 

NSS ble stiftet i 2003, og har i dag en aksjekapital på NOK 3.000.000,00 samt i 

hovedsak de samme aksjonærene som var med å starte Ocean Energy AS for noen år 

tilbake. Vi definerer selskapet som et søsterselskap til Ocean Energy AS og Ocean 

Elfarm AS siden NSS i fremtiden vil selge disse selskapenes teknologi og produkter 

på World Wide basis. Samt at selskapene har sammenfallende hovedaksjonærer og 

forøvrig aksjonærmasse. 

Hovedgrunnen til denne overordnede organiseringen er viktigheten av å skille 

mellom utvikling av egen teknologi og markedsføring og salg av forskjellige, både 

egne og andres produkter, sammensatt til et helhetlig konsept. 

Med tanke på hvor mange underleverandører som må til for å kunne produsere og få 

igangsett en bølgekraft-park til minimum en kvart milliard kroner – er det en 

grunnleggende viktig strategi å skille mellom utvikling, eierskap til patenter og 

rettigheter samt produksjon og salg, slik at man ikke legger «alle eggene i en kurv». 

Dette ut fra en normalt forsiktig ISO og RISK Management vurdering for konsernet 

mht. minimering av samlet risiko forbundet med hvert fremtidig engasjement i 

relativt store og omfattende prosjekter. 

 

NSS-selskapets hovedvirksomhet 

Selskapets hovedvirksomhet består i å markedsføre og selge bølgekraftteknologi 

World Wide, men dog avgrenset til noen konkrete land/områder, og konkrete latente 

prosjekter ut fra selskapets – til enhver tid – tilgjengelige salgsressurser 

internasjonalt. 

Vår Svenske partner – Seabased AB – har nå kommet inn i en kommersiell 

produksjonsfase med serieproduksjon og salg av sine generatorer. 

Interessen og oppmerksomheten rundt deres unike produkter er sterkt økende på 

verdensbasis og av denne grunn ønsker de også å øke sin totale salgsinnsats. 

Flere av nøkkelpersonene bak Ocean Energy AS og søsterselskapene har lang 

erfaring fra internasjonalt salg innen olje, energi og Telecom og derfor også et relativt 

godt kontaktnett mot energibransjen i utvalgte land verden over. 



Seabased AB har derfor ønsket at NSS skal bistå med salg mot disse utvalgte landene 

og dette passer meget godt inn i gruppens egne internasjonaliserings strategi. 

Dette vil gi en fin opplærings- og utviklings kurve for selskapene – samtidig som 

gruppen selv vil kunne levere «Storm Bøyen» til de kundene som har krevende 

værforhold. 

Økonomisk sett vil avtalen bli meget interessant da selskapet vil få en 

forhandlerprovisjon pr. leveranse og hver avtale for en komplett bølgepark vil ligge 

på i størrelsesorden 300 – 500 Millioner NOK.   

 

Vennlig hilsen 

North Sea Supply AS 

 

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjoner: 

 

Asbjørn Skotte  Mobil 900 78 006  Epost : oce@oce.as 

Tov Westby   Mobil 917 83 633  Epost : westby@oce.as 

 

For ytterligere informasjon om vår partner Seabased AB – Se: www.seabased.se 
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