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Ocean energys neddykkbare og patenterte og flytebøye (Storm Buoy).

«alle sannheter gjennomgår tre stadier; først blir de latterliggjort,
deretter sterkt motarbeidet. Til slutt aksepteres de som helt innlysende.»
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)
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Ansvarsforhold

Dette prospektet er utarbeidet for å søke å gi et mest mulig dekkende bilde av virksomheten 
til Ocean Energy AS. Opplysningene i dette informasjonsprospektet er utarbeidet av selskapets 
styre og er så langt styret har kjennskap til korrekte og i tråd med alle kjente forhold. Utsikter 
og vurderinger er foretatt etter beste skjønn.

Selskapet er ikke involvert i rettssaker eller tvister som har betydning for vurdering av 
selskapet.

Emisjonen er ikke prospektpliktig da emisjonstørrelsen ikke overstiger 1 Mill. Euro.

Kjøp av aksjer er forbundet med risiko for tap. Mer informasjon om dette og andre forhold 
det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning fattes finnes i informasjons-
materiellet som er utarbeidet i forbindelse med emisjonen.

Mai 2018

Styret
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Energiselskapet Ocean Energy har de siste 
årene utviklet og fått patentert en bøyeløsn-
ing som synes å ha løst det største problemet 
for alle tidligere forsøk på bølgekraftverk-
løsninger – nemlig havari ved ekstremvær!

Med «The Storm Buoy», stormbøyen, 
kan bølgekraftverket motstå de enorme 
naturkreftene som alt blir utsatt for til havs. 
Bølgekraftverket overlever selv de hardeste 
stormer fordi den flytende delen på hav-
overflaten regelrett senker seg automatisk 
ned under vann ved ekstremsituasjoner og 
dermed rir været av mens selve generatoren 
er plassert permanent og sikkert nede på 
havbunnen og generer strømmen direkte 
gjennom en nyutviklet og meget avansert 
liniærgenerator uten bevegelige deler utad.

Ledende samarbeidspartnere

Ocean Energy har valgt å samarbeide med 
det Uppsala Universitets-baserte selskapet 
Seabased AB om bruk av deres ferdigut-
viklede lineærgeneratorer og strømtrans-
formasjonssystem som er blitt fabrikkert og 
utplassert utenfor Lysekil i en kommersiell 
park sammen med energiselskapet Fortum. 
Dette selskapet har kommet lengst i verden 
mht. å utvikle effektive lineærgeneratorer 
for montering på havbunnen.

Dette nye og samlede bølgekraftkonseptet 
kan bety en revolusjon innenfor denne siste 
uutviklede gren av helt grønn energi på 
verdensbasis. Dette gjør at vi nå sannsynlig-
vis står foran et kommersielt gjennombrudd 
innen offshore bølgekraft  – på linje med 

gjennombruddet for kommersiell vind- og 
solenergi på 80 og 90 tallet.

Støttet av Innovasjon Norge

Innovasjon Norge – som allerede har eval-
uert  Stormbøye-prosjektet  sammen  med 
Sintef, NTNU og gav prosjektet støtte – sier i 
sin tilsagnsinnstilling:

«Dette prosjektet kan bety et para-
digmeskifte innen Bølgekraft».

Prosjektet ble også nominert til «Innovasjon-
sprisen 2012» av DNB og i den sammenheng 
uavhengig vurdert av Det Norske Veritas.

Omfattende tester

I tilegg til testen i Norge kommende høst 
har Ocean Energy inngått en avtale om 
en uttesting av systemet ved det Spanske 
havforskningsinstituttet Plocan på Gran           
Canaria. Hvis testen der også innfrir er det 
et ønske fra Spanske myndigheter om å 
gradvis installere opptil 200 MW produsert 
av bølgekraft på øygruppen – dette pga. de 
ekstremt høye strømprisene lokalt på hele 
1.60 – 2.20 kroner pr kWh. kombinert med 
at lokale myndigheter ønsker å begrense 
videre utbredelse av uestetiske vindmøller 
på øygruppen og særlig ytterligere bruk av 
lokale små diesel-generatorer – som man 
planlegger å avvikle parallelt med innfasing 
av ny grønn energi. 

Denne konkrete øygruppen alene kan 
derfor representere min. 8000 enheter av 
systemet ved en vellykket test.

Se mer om dette i «Forretningsplan».

2. Sammendrag
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3. Organisering
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Kort beskrivelse av ideen.

Gründerene som står bak Ocean Energy AS 
(OCE) har over en periode på nærmere 10 
år arbeidet frem og patentsøkt et enkelt 
og robust bølgekraftverk (WaveInductorTM) 
basert på direkte elektrisk induksjon i en 
lineærgenerator i kombinasjon med robuste 
flytebøyer. Løsningen er i dag patentert på 
verdensbasis.

Basert på et krav i første patent om 
nedsenking av hele anlegget ved ekstremvær 
har OCE deretter patentsøkt en generell 
neddykkbar flytebøye (The Storm BuoyTM) 
som automatisk dykker ved ekstremvær for 
å unngå havari ved for store bølgehøyder 
offshore. Denne kan kombineres med Wave-
Inductor eller andre bølgegeneratorer som 
finnes i dagens marked eller garantert vil 
komme i fremtiden. Løsningen ble tilkjent 
patent tidlig i 2012.

Hvilke eksisterende behov og/eller 
utfordringer løser ideen?

Det har vært gjort mange mer eller mindre 
mislykkede forsøk med Bølgekraftverk i 
både Norge og internasjonalt i over 30 år 
og et gjentagende problem for samtlige av 
løsningene er at de ganske fort totalhavarerer 
ved ekstremvær gjennom vintersesongen.

Norges fremste ekspert på området med 
flere fullskalaforsøk bak seg som alle 
havarerte – konkluderte oppgitt for noen 
år siden med at: «Det er umulig å skape 
kommersielle bølgekraftløsninger da de blir 
for dyre skal de dimensjoneres så kraftig 
at de tåler ekstremværet – på linje med 
oljeplattformer…» Han tok da utgangspunkt 
i at løsningene skal ligge i overflaten hele 
tiden.

Dette utsagnet var grunnlaget for selskapets 
banebrytende ide om å kombinere bunn-
monterte generatorer med bøyer som 
senkes ved ekstremvær som dermed unngår 
havariproblemene – uten at strukturene blir 
nevneverdige dyre eller overdimensjonerte. 
(På linje med at Ubåter i overflatestilling 

tilsvarende heller dykker ned noen meter 
ved høye bølger for å unngå plagsom 
sjøgang…).

Videre var de mange tidligere mislykkede 
bølgekraftløsningene rent mekanisk ut-
formet så merkverdige og sårbare – ofte 
med konvensjonelle  turtallsgeneratorer 
drevet med både Hydraulikkpumper og 
åpne wiretrekk flytende oppe i overflaten 
– at løsningene heller ikke gav ønsket 
virkningsgrad og krevet et betydelig 
vedlikehold mot saltvann og korrosjon hvis 
de – teoretisk – fortsatt skulle bli liggende i 
drift etter den første vinterstormen… 

Noe ingen egentlig har klart med 
kommersielle produksjonstall pr. dato. (Med 
unntak av generatorene til vår Svenske 
partner – nå gjennom flere års testing).

Det er disse grunnleggende utfordringer som 
har hemmet bølgekraften fra å bli utviklet 
kommersielt – som Vind og Solkraft – som 
Ocean Energy nå synes å ha løst med «The 
Storm Buoy» kombinert med bunnmonterte 
og hermetisk lukkede lineærgeneratorer.

På hvilken måte løser ideen disse behovene/
utfordringene?

Ocean Energys samlede ideer og patenter er 
basert på at påfølgende 4 grunnleggende 
kravspesifikasjoner for et bølgekraftsystem 
måtte bli løst gjennom prosessen:

Kravene ble fremsatt ved oppstart av 
prosjektet for en del år tilbake og ble 
definert etter en grunnleggende analyse 
av problemstillingene. Nå er faktisk alle 
disse kravene løst av selskapet sammen 
med partnere og innebærer følgende 4 
grunnpostulater for et fungerende system:

1. Enkel bølge-absorpsjon - «bølge til 
energikonvertering» - med optimal 
virkningsgrad.

Dvs. maksimalt 1 - en – kraftkonvertering 
fra fysisk havbølge til el-strøm inn på for-
brukernettet. Uten bruk av mekaniske 

4. Ocean Energy AS – Prosjektet
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mellomløsninger med hydraulikk, girkasser 
eller trinsesystemer…

Løsning: Man benytter her den nyeste 
teknologien innen svært saktegående 
lineærgeneratorer som genererer elek-
trisiteten direkte i takt med bølgenes 
lave frekvens på overflaten for deretter å 
samkjøre flere generatorer til å produsere 
en samlet og normal vekselstrøm som kan 
leveres rett inn på nettet. Virkningsgraden 
er forbøffende høy. Se vedlegg med de siste 
rapporter fra ny testgenerator i Sverige. (Se 
«Forretningsplan»).

2. Marginalt vedlikehold og fornyelsesbehov.

Dvs. korrosjonsfri og selvsmørende an-
ordninger uten overflødig og friksjons-
skapende mekanikk for selve energi-konver-
teringen.

Løsning: De bunnmonterte lineærgene-
ratorene er helt hermetisk lukkede og fylt 
med Nitrogen for å unngå enhver form 
for korrosjon. Eneste bevegelige del er 
magnetstatoren som beveger seg vertikalt 
opp og ned inne i den lukkede sylinderen. 
Generatoren står trygt på havbunnen i et 
beskyttet miljø med jevn temperatur, lite 
ekstern påvirkning samt ikke minst stabil 
kabling som ligger stille på havbunnen slik at 
man unngår brist i kablene over tid. Antatt 
levetid er nå estimert til hele 20 år.

3. Havarisikkert utstyr.

Dvs. at utstyret ved de få, men estimerte 
ekstremtilfellene av uvær gjennom vinter-
sesongen med enkle grep må kunne 
«nullstilles» på en slik praktisk måte at 
utstyret tåler disse påkjenningene for en 
periode.

Løsning: Ved ekstern manuell kommando 
eller automatisk ved sterkt økende 
påkjenning senker overflatebøyen seg 
gradvis - via kompensering med ballasttanker 
- ned til et undervannsnivå som gjør at bøyen 
fint kan overleve uværet på overflaten. 
Straks forholdene er normalisert gis et 

akustisk signal og bøyen slippes opp igjen 
til overflaten, ballasttankene tømmes og 
normal produksjon gjenopptas. Det er dette 
som blir selskapets hovedprodukt og kalles 
«The Storm Buoy».

4. Enkel implementering i en kommersiell 
modell.

Dvs. at bølgeenhetene med letthet må 
kunne implementeres i et større konsept 
for kommersiell strømlevering inn på det 
landbaserte nettet.

Løsning: Gjennom fellessamarbeidet med 
det Uppsala-baserte Seabased AB kan vi 
lisensbenytte deres strømtransformasjon 
og kontribusjons-system for samkjøring av 
opptil flere hundre generatorer inn mot et 
felles transformatorpunkt på land. Systemet 
kan bygges suksessivt og modulært ut fra 45 
generatorenheter til parker på opptil 100 
MW basert på flere 100 generatorenheter. 
Dette forenkler også investeringen for 
mindre aktører. Man kan f.eks begynne med 
en park på 3 MWh (slik som er planen med 
Plocan og partnere på Gran Canaria) og så 
suksessivt bygge denne forsiktig ut når man 
har positivt cash flow og god inntjening.

Hva er ideens langsiktige potensial og hva 
er realistiske mål om 2 år?

Det globale markedet for bølgekraft anses 
på verdensbasis å være like stort som 
verdens samlede produksjon av vannkraft 
pr. i dag når først teknologien kommer - sier 
analysebyråene. 

Vår generatorleverandør Seabased AB 
ser dette og bygger derfor nå opp sin nye 
generatorfabrikk ved Lysekil sammen med 
sine partnere. Den første delmålsettingen for 
denne produksjonslinjen er en produksjon 
på nærmere 2 000 enheter pr. år. 

Vår  første  potensielle  testkunde  -  ved  
Plocan på Gran Canaria – har indikert et 
ønske om å utplassere opptil 200 MW de 
kommende 5 - 10 år etter vår funksjonstest 
neste år. Dvs. en investering som omfatter 
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inntil 8000 enheter av vår løsning. Med 
dagens høye strømpris på Kanariøyene (i 
snitt hele 1,60 kr. pr. kWh) er dette meget 
lønnsomme prosjekter som derfor er 
relativt lette å finansiere pga. mulighet 
for forhåndssalg av strømmen til de lokale 
energiselskapene som garantigrunnlag 
for ordinær låne-finansiering samt at EU 
i utgangspunktet støtter/finansierer de 
resterende 50 % av slike prosjekter på linje 
med Enova i Norge. 

Det primære markedet på store øygrupper 
med høye strømpriser som Kanariøyene, 
Hawaii, Stillehavsøyene og de Karibiske øyer 
samt Japan med sin nye og grønne energiplan 
etter Fokushima – synes alene å være 
ekvivalent til over 40 000 enheter av «Storm 
Buoy» for kommende år. Så potensialet for 
produktet er utvilsomt betydelig. 

Hva er den planlagte prosessen for å oppnå 
målsettingen/realisere potensialet.

For å realisere prosjektet har Ocean Energy 
valgt å samarbeide med de beste aktørene 
i verden innen sine respektive og spesielle 
segmenter.  På El-generator siden har vi derfor 
som allerede nevnt inngått et samarbeid med 
den svenske Seabased AB som gjennom over 
10 år - sammen med Ångstrømlaboratoriet 
på Uppsala Universitet har utviklet 
selve lineærgeneratoren som skal stå på 
havbunnen og strømkontribusjonssystemet 
for ilandføring og tilkobling av strømmen til 
det kommersielle El-nettet. 

For beregningene under utvikling av bøyen 
har vi inngått et nært samarbeid med 
Sintef-avlegger Leiv Eiriksson Nyskapning 
AS, Trondheim (som også nå er gått inn 
blandt  selskapets største aksjonærer. Disse 
er representert i Ocean Energy AS ved Dr. 
Jon Sletthaug som selskapets prosjektleder – 
hans doktorgrad er innen strømgenerering. 

Vi har også direkte tilknytning til 
Universitetsmiljøet i Trondhem som vil 
benyttes aktivt under uttestingsprosessen 
av systemet og dokumentasjonen av bøyene 
fremover. På komplett styringssoftware 

og firmware-delmekanikk har vi 
inngått samarbeid med Lyng Gruppen i 
Trondheimsregionen representert med 
CTMLyng AS i Klæbu og etter hvert 
Eltorque AS i Vanvikan. På den rent praktisk/
mekaniske maritime siden ønsket vi å 
samarbeide svært nær det unike maritime 
miljøet på Sunnmøre og vi har således blitt 
en del av «Det Maritime Cluster».

Vi har gjennom dette tilknyttet oss plast-
pioneeren Westplast AS, Leinøy som 
hovedpartner på bygging og montering av 
bøyen. Disse lager i dag verdens ledende 
bøyer for Kystverket og Det Norske 
Polarinstitutt som blir brukt både i arktisk og 
antarktisk og har derfor enestående erfaring 
med store bøyer under ekstreme forhold. 
 
For den parallelle testen på Gran Canaria 
har vi tilsvarende inngått en avtale med 
havforskningsinstituttet Plocan ved Telde, 
Las Palmas. 

Utover dette har vi trukket med oss de 
ressurspersonene vi mener er viktige for å få 
en kompetent helhet i Ocean Energy AS - her 
kan bla. nevnes både Dr. Ingeniører innen 
sterkstrøm, teknisk fysikk og bølgekraft for 
selve utviklingen av løsningen og tilsvarende 
siv.øk rådgivere på finansieringssiden. 

Vi vil løpende søke å supplere virksomheten 
med de beste ressurspersonene innen sitt 
segment for å holde et topp kompetansenivå. 
Prosjektet er gjennomgått av Innovasjon 
Norge – ved NTNU, Sintef – og de har 
tidligere bevilget en støtte på ca. 4.0 Mill. til 
dette prosjektet. 

Prosjektet er også blitt nominert til DNB’s 
Innovasjonspris for 2012 og ble i denne 
sammenheng gjennomgått av uavhengige 
konsulenter fra Det Norske Veritas. 

Etter at produktet er testet og etablert 
i Skandinavia ønsker vi å lisensiere ut 
produksjonen av «The Storm Buoy» på de 
andre kontinentene. Bla. på Gran Canaria 
er det allerede et krav at den fysiske bøyen 
skal produseres der nede lokalt, mens all 
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avansert teknologi - hardware og software 
- leveres fra Norge. 

Våre første markedskanaler vil være todelte 
ved at vi: 

1. Selv vil være forhandlere for Seabased 
AB sine generatorer i visse markeder 
(som Nordsjøen for Co2 reduksjon på 
oljeinstallasjoner og Gran Canaria samt noen 
andre øygrupper) og der selge komplette 
systemer sammen med i en pakke. 
Her blir vi selv salgskanalen og direkte 

forhandler. Selskapets gründer har meget 
lang erfaring på oppbygging av salgs-
apparater internasjonalt og har også 
mange ressurspersoner å trekke med på 
salgsteamet ethvert som dette eskaleres så 
denne utfordringen vil selskapet selv klare. 

2. Vi vil tilby våre bøyer i de krevende 
markedene hvor slike løsninger trengs 
overfor andre leverandører av generatorer. 
Disse produsentene vil da bli vår forhandler 
ut i verden forøvrig.
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Figur: Bølgeenergikart

Figuren viser at i havet utenfor norskekysten 
mellom Stadt og Lofoten er transporten 
av bølgeenergi i tidsgjennomsnitt mellom 
30 og 50 kW/m, men mindre innover Sk-
agerrak og opp mot Finnmark. Det må for 
øvrig merkes at den midlere bølgeenergien 

er minst dobbelt så stor om vinteren som 
om sommeren. Tilsiget av bølgeenergi inn 
mot norskekysten er anslått til 400 TWh i 
et normalår. Den samlede ressursen i nor-
ske farvann er faktisk ikke vesentlig mindre 
enn energiressursene i alle våre vassdrag.
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  Post      
  

 Driftskostnader   
Finansposter   
Driftsresultat 
   
Anleggsmidler   
Omløpsmidler   

  
Sum eiendeler   

  
Aksje kapital  
Egen  kapital
Langsiktig gjeld    
Kortsiktig gjeld    
Sum egenkapital og gjeld    

              
             

 

 
Per.  31.12.2016

4256
  1

-4105
  

5292
3853

9127

4735
- 8091

0
1036
9127

 

Per.

4083
34

-4059

4503
3693

8196

4400
- 7846

0
350

8196

31.12.2015 Per. 31.12.2017

Driftsinntekter 150153
4886
150

466
-4270

6220
3394

9614

5137
8849
    0
765

9614

5. Regnskapsforhold

Noter

Note 1

Regnskapsprinsipper 
Årsoppgjøret for selskapet settes opp i samsvar 
med regnskapsloven av 1998 og god regnskaps-
skikk.

Hovedregel for klassifisering 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klas-
sifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal 
betales innen ett år, er uansett klassifisert som om-
løpsmidler. Ved klassifiseringen av gjeld er analoge 
kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi 
når verdifallet ikke forventes å være forbigående. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk lev-
etid avskrives planmessig. Gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet. Om-
løpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi.

Varige driftsmidler og avskrivninger 
Varige driftsmidler er vurdert til opprinnelig ko-
stpris med fradrag for avskrivninger som er be-
regnet på grunnlag av antatt økonomisk levetid. 
Lineære avskrivninger benyttes.

Aktiverte utviklingskostnader 
Utviklingskostnader aktiveres i takt med arbeid på 
de ulike prosjektene. Aktivering inkluderer kun 
direkte henførbare utviklingskostnader. Kostnad-
er til generell administrasjon og andre indirekte 
kostnader aktiveres ikke men blir fortløpende 
kostnadsført. Et grunnleggende prinsipp for ak-

tivering er at kostnadene antas å tilføre prosjektet 
en verdi, som i fremtiden vil generere inntekter. 
Inntektene vil komme til syne ved at prosjektene 
går over i produksjonsfasen eller for eksempel, 
ved at prosjektet selges.

Konsolideringsprinsipper
Regnskapet viser tallene for Ocean Energy AS.

VPS
Selskapet er et Aksjeselskap (AS). Aksjene er 
registrert i Verdipapirsentralen.

Note 2

Anleggsmidler
 
Denne posten består av følgende; FOU, utstyr etc.

Note 3 

Aksjekapital 

Selskapets aksjekapital er på NOK 5205.000,00 
fordelt på 104.100.000 mill aksjer hver pålydende 
NOK 0,05.

Alle aksjer er fullt innbetalt og lydende på navn. 
Selskapets aksjer er fritt omsettelige og i gener-
alforsamling gir en aksje en stemme. Det er en 
aksjeklasse.

Nedenfor gis opplysninger om selskapets nøkkeltall og -informasjon. Note 1. 
Tall i hele NOK 1.000. Selskapet ble etablert den 22.11.2007.
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Selskapets registrerte aksjekapital er på NOK 5205 000,00 fordelt på 104 100 000 aksjer 
hver pålydende NOK 0,05 og fullt innbetalt og lydende på navn. I generalforsamling gir en 
aksje en stemme.

Aksjene er fritt omsettelige. Selskapet har 806 aksjonærer.

Aksjonærliste pr. 31.12.2017

6. Aksjonærforhold

AkSjonær

Greentch resources AS

Westby

Leiv Eiriksson nyskaping AS

Høie

Høie

Lars Byström Consulting AB

Fredrik Stange & Co AS

Høvik

orheim

Torsmyr

jørgensen

Skinnboden Holding A/S

Svenska Handelsbanken AB

Danielsen

Ianssen

Skotte & Company AS

nilsen

kjenna

Alertsen

rabås

Steinsvik

Alyla AS

Arbiens gate 8 AS

Havreholm AS

Lia

Eggen

jacobsens Stiftelse

karlsen

Sturm

777 andre aksjonærer

Sum antall aksjer

Tov ole-jacob

kari

Tor Helmich

jan oluf

Alv

jo

kjell Lybek

Øyvin

Carl Einar

Alf kjartan

Victor Dick

Aage jørgen

jan Inge

Ulv-Eirik

Aanund

Dan

Hanne Marie og Petter

kjell

Dietrich

Antall aksjer

14131001

12725000

6794375

5000000

5000000

3375000

3000000

2037032

1700000

1700000

1500000

1100000

1100000

1000000

1000000

  850000

  725000

  650000

  600000

  550000

  510000

  500000

  500000

  490000

  405000

  400000

  400000 

  400000 

  400000

35. 557.529 

104.100.000

% andel

13,57

12,22

6,52

4,80

4,80

3,24

2,88

1,96

1,63

1,63

1,44

1,06

1,06

0,96

0,96

0,82

0,70

0,62

0,58

0,53

0,49

0,48

0,48

0,47

0,39

0,38

0,38

0,38

0,38

34,16

100%
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Asbjørn Skotte

7. 
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Direksjonssekretær Tone Misund

Norsk statsborger bosatt i Norge.
Har utdannelse innen handel og kontor.
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Vedtekter
01.01.2018

§ 1. 

Selskapets navn er Ocean Energy AS

§ 2. 

Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 3. 

Selskapets formål er produktutvikling, samt 

dermed beslektet virksomhet. Selskapsinfor-

masjon slik som årsberetning, årsregnskap 

m.v. og innkalling til generalforsamling 

kan gjøres tilgjengelig gjennom selskapets 

hjemmesider uten distribusjon postalt.

§ 4. 

Aksjekapitalen er på NOK 5205 000,00 fordelt 

på 104 100.000 aksjer, hver aksje pålydende 

NOK 0,05. I generalforsamling gir en aksje en 

stemme.

§ 5. 

Selskapets styre består av tre styremedlem-

mer. Selskapets signatur tegnes av styrets 

formann alene eller to styremedlemmer i 

forening.

Appendix:

§ 6.

Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

§ 7. 

På den ordinære generalforsamling skal føl-

gende saker behandles og avgjøres:

a: fastsettelse av resultatregnskap og balanse,

b: anvendelse av overskudd eller dekning av 

underskudd, i henhold til den fastsatte bal-

anse, samt utdeling av utbytte,

c: valg av styre og revisor.

d: andre saker som hører under generalfor-

samlingen.

§ 8. 

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipa-

pirsentralen (VPS).

For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Ocean energys neddykkbare og patenterte flytebøye (Storm Buoy).
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Adresser m.v.

Verdenskart: relative global Wave energy Density in kW/m.

Selskapet: Aksjonærservice

Ocean Energy AS SMN  SPB1
Hatlevegen 1 Verdipapirservice
NO-6240 Ørskog - Norway NO-7466 Trondheim - Norway

Foretaksnummer: NO 991 996 575
Foretaksregisteret

Tel: +47 88 00 30 40
E-mail: oce@oce.as
Internett– webside:
www.ocean-energy.no
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Patentet omhandler også selve grunnprinsippet med 
direkte lineærinduksjon brukt i bølgekraftløsninger.
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Patentet omhandler også selve grunnprinsippet med 
direkte lineærinduksjon brukt i bølgekraftløsninger.



22

Enclosure

 

e No 3: Paatent Letteer for OCEE’s ”Stormm Buoy” 
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Diplom som finalist til DNB’s Innovasjonspris 2012 for «Storm Buoy»

Finalister DNBs Innovasjonspris.

Kjære finalister!

Det har vært en stor interesse for DNBs Innovasjonspris 2012, hele 695 innsendte bidrag. 

Finalekandidatene til den regionale runden av DNBs Innovasjonspris er nå klare, og vi har 

gleden av å fortelle at deres idé er én av 4 finalister som er videre til den regionale finalen i 

Oslo.

Gratulerer! Trygve Lunde og Erle Heli Prosjektledere for DNBs Innovasjonspris 2012.
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Ocean energys neddykkbare og patenterte flytebøye (Storm Buoy).
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Ocean Energy AS krever ærlighet, integritet, 
lojalitet og redelighet i alle forhold som an-
går vår forretningsvirksomhet. Alle ansatte 
og tillitsvalgte i firmaet skal fremme fir-
maets grunnleggende verdier: 

ansvarlig 
Den enkelte medarbeider skal opptre akt-
somt og redelig overfor kunder, offentlig 
myndigheter og så vel samarbeide som 
konkurrerende bedrifter. Lojalitet overfor 
selskapet skal være en selvfølge i enhver sit-
uasjon. Vi skal alltid opptre på en redelig og 
troverdig måte. Vi skal gjennom våre han-
dlinger sørge for å skape tillit og trygghet. 
Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig. 

Kundeorientert 
Vi skal alltid ha kunden i fokus gjennom å 
være konkurransedyktig, tilgjengelig og 
kvalitetsbevisst. 

Samarbeidsorientert 
Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom 
hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en at-
traktiv samarbeidspartner. 

Ansatte og tillitsvalgte skal i sitt arbeid 
følge de lover og regler som gjelder og ut-
føre sitt arbeid i samsvar med god forret-
ningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske 
prinsipper som er nedfelt i dette dokument. 

Etiske retningslinjer er viktige for å skape 
tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i Ocean 
Energy AS. Etiske retningslinjer skal i tillegg 
beskytte oss, arbeidstakere og tillitsvalgte, 
for beskyldninger om uetisk opptreden. 

Ocean Energy AS understreker behovet 
for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og 
problemstillinger som omfattes av de etiske 
retningslinjer, og at man ved behov avklarer 
eller søker veiledning hos nærmeste over-
ordnede, personalansvarlig eller ledelse. 

Hvis ansatte eller tillitsvalgte får 
kjennskap til forhold som er i strid med lover, 
forskrifter og de retningslinjer som gjelder 
virksomheten, plikter de å informere over-
ordnede, eventuelt dennes overordnede, 
firmaets ledelse eller revisjonskomitè. 

Personlig opptreden 
Alle i Ocean Energy AS skal opptre med 
respekt og integritet overfor forretnings-
forbindelser, kunder, kolleger og andre som 
vedkommende kommer i kontakt med i 
tilknytning til sitt arbeid. Selskapets ledere 

har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, 
lojalitet og respekt. Ocean Energy aksepter-
er ikke noen form for trakassering, diskrimi-
nering eller annen atferd som kan oppfattes 
som truende eller nedverdigende. Ocean 
Energy AS har som mål å være en attraktiv 
arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sik-
kert arbeidsmiljø, mangfold og balansert 
kjønnsfordeling. 

Interessekonflikter 
Ocean Energy ansatte og tillitsvalgte skal 
unngå situasjoner hvor det kan oppstå kon-
flikt mellom deres egne personlige og/eller 
økonomiske interesser og firmaets interess-
er. Ansatte med innkjøpsmyndighet har et 
særlig krav til objektivitet og integritet slik 
at det ikke kan sås tvil om pålitelighet og 
habilitet. 

Ocean Energy AS forventer at de ansatte 
er lojale mot selskapet og forbyr ansatte å 
drive virksomhet i konkurranse med Ocean 
Energy AS. Personer som innehar kon-
fidensiell informasjon skal utøve et bevisst 
forhold til dette og lojalt forholder seg til 
signerte taushetserklæringer. 

antikorrupsjon 
Ocean Energys ansatte eller tillitsvalgte skal 
aldri, direkte eller indirekte tilby, love, et-
terspørre, kreve eller godta ulovlig eller 
urettmessige pengegaver eller andre godt-
gjørelser til noen for å oppnå forretnings-
messig begunstigelse utover gaver eller an-
dre ytelser av uvesentlig verdi. Nærmeste 
overordnede skal alltid rådspørres ved tvil 
på dette punkt. 

Forbudet gjelder også invitasjoner, re-
ise eller deltakelse på arrangementer med 
leverandører eller forretningsforbindelser 
uten at dette er godkjent av nærmeste over-
ordnede. Det vises for øvrig til den til enhver 
tid gjeldende reisepolicy. 

Avtaler med konsulenter, meklere, agent-
er eller andre mellommenn skal aldri brukes 
til å kanalisere betaling eller andre godt-
gjørelser til noen slik at Ocean Energy AS 
regler om bestikkelser og korrupsjon omgås. 

Konkurranse 
Ocean Energy AS er tilhenger av en fair og 
åpen konkurranse. Våre ansatte skal ikke 
under noen omstendighet forårsake brudd 
på konkurransereglene, gjennom for eksem-
pel ulovlig prissamarbeid, ulovlig markeds-

Etiske retningslinjer for Ocean Energy AS
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deling, eller annen atferd som hindrer, be-
grenser eller vrir konkurransen i strid med 
gjeldende konkurranselovgivning. 

Taushetsplikt 
Arbeidstakeren forplikter seg til å behandle 
all informasjon han måtte ha, som berører 
selskapet, konfidensielt. Når den ansatte 
under sin tjeneste får kunnskap om eller 
rådighet over dokumenter og opplysninger 
om forretnings- og driftsforhold i selska-
pet og selskapets kunder, må den ansatte 
ikke uberettiget benytte slik kunnskap eller 
bringe den videre til uvedkommende. 

Forholdet til massemedier 
Oppgaver, rapporter og annen informasjon 
fra selskapet skal ha som siktemål å gjøre 
det mulig for omverdenen å danne seg et 

korrekt bilde av bedriftens stilling og virk-
somhet. Alle uttalelser til massemedier om 
selskapets anliggender skal gis av daglig 
leder eller en annen representant som da-
glig leder utpeker. Andre representanter for 
selskapet skal kun uttale seg innenfor sitt 
ansvarsområde når disse blir særskilt utpekt. 

Sanksjoner ved brudd på de etiske retning-
slinjer 
Opptreden i strid med de etiske retningslin-
jene kan få store konsekvenser for Ocean En-
ergy AS og overtredelser vil derfor bli fulgt 
opp. For ansatte kan dette bety konsekven-
ser i form av muntlig eller skriftlig advarsel 
og alvorlige tilfeller oppsigelse eller avskjed. 

Vedtatt av Styret 16.05.2015
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NO  991 996 575  MVA  Foretaksregisteret
Adresse: Hatlen 1, NO - 6240 Ørskog, Norway
Tel. + 47 88 00 30 40 - Mobil: + 47 900 78 006
Email: oce@oce.as   web: www.ocean-energy.no


