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Til: Selskapets aksjonærer
Informasjon om nyheter for 2018.
Selskapet har gjennomført en rettet emisjon mot et bestemt investormiljø.
OCE har akkurat gjennomført en rettet emisjon mot noen investorer fra Trondheimsmiljøet.
For OCE har det vært et spesielt ønske å få med dette investormiljøet som aksjonærer
i selskapet, og det er på denne bakgrunn vi har akseptert å gå noe ned i
emisjonskurs.
Og på denne bakgrunn tilbys nå også alle selskapets eksisterende aksjonærer å tegne
aksjer til samme prefererte emisjonskurs slik at det ikke blir noen
forskjellsbehandling mellom selskapets gamle og nye aksjonærer.
Se vedlagte tegningsblankett.
Se selskapet presentasjon mot investormiljøet i Trondheims-miljøet tirsdag den 22
mai!
Se hele foredraget her som også gir en fin oppdatering av den øvrige status her:
Se link til video: https://youtu.be/MhefU1fDSKct67
Eller se video fra foredraget på hjemmesiden: www.ocean-energy.no
I forbindelse med overnevnte rettede emisjon mot Trondheims-miljøet holdt altså
selskapets prosjektleder Siv.ing Lars Bystrøm og Ørnulf Brendeford et foredrag for
investorene.
Det er verdt å nevne at oppsummeringen av foredraget til Brendeford konkluderer
med at det vil være vanskelig å overhodet få forsikret fremtidig bølgekraftverk uten
at de benytter en «Storm sikrings funksjon» – f.eks basert på vår patenterte «Storm
Bøye»!

Dette med bakgrunn i at alle tidligere bølgekraft prosjekter har havarert ved storm
og at det således, rent forsikringsmessig, må kreves en «Storm Sikrings» løsning.
På linje med å «nullstille» vingene på Vindmølleparker når det blir storm – og denne
funksjonaliteten ivaretar jo den unike dykkefunksjonens til selskapets «Storm Bøye!...
Se bøyen testet i 50% skala under.
Se: https://youtu.be/xpKeSxanYmc

Vi vil her ta en kort oppsummering for de andre pågående prosjekter og nyheter
for 2018 – det blir en oppsummering etter samme mal som fra forrige
aksjonærbrev.
Enda flere gode nyheter for bølgekraft fra vår mangeårige partner Seabased AB i
Sverige!
Som kjent har vi hatt et samarbeide med bølgekraftgenerator- og system produsenten
Seabased AB i Uppsala.
Disse har nå tegnet to avtaler på intet mindre enn 3 bølgeparker på 100 MW med
Ghana og 20 x 2 MW med Bermuda!
Dette er en samlet ordrereserve på over 3 Milliarder kroner.
Dette viser at Bølgekraft nå ikke lenger bare er i forskningsfasen med blitt en
kommersiell industri.
Les mere om dette på: www.seabased.com
Så dette er et langt skritt i en mere kommersiell retning for bølgekraft og et viktig løft
for vår virksomhet.
Så samlet er vi nå tilbake i det gamle sporet med Seabased AB og ser frem til
spennende aktiviteter fremover.
Og vi gjentar igjen det som ble sagt under Seabased AB sin Generalforsamling:
«Det tar tid – men det går virkelig fremover - og Vindkraft-utviklingen i Danmark
tok i sin tid lenger før den fikk sitt gjennombrudd i milliardklassen»! …
Nå er verdens første Milliardkontrakt på Bølgekraft – tegnet av Seabased AB….».
Og som kjent vil det da også «dryppe» på oss i Ocean Energy AS…

Prosjektet med Lysbøyen:

Prototypetestingen av «Lys-bøyen» i sjøen ved vår testlokasjon i Storfjorden ble som
tidligere rapportert avsluttet ultimo oktober 2017 og konklusjonen er at konseptet med
magnetgiret (MLS) virker og at dette kan appliseres videre både for «Svalbard
Klassen» og «Det Balanserte System».

Fra selskapets permanente testlokalitet ved Storfjorden i Ørskog på Sunnmøre.

Bøyen er her montert med et stag fra en flytende brygge slik at tidevannsforskjellene
ikke har noen innflytelse.
Bøyen kan - selvsagt - også senere i en kommersiell løsning forankres alene ute i sjøen
som f.eks. en fyrlykt.
De realistiske testene som har vært foretatt av bøyen i sjøen har altså bevist at vår helt
nye teknologi som er basert på å benytte et såkalte «magnetgir»(MLS) («Magnetic
Lead Screw») kombinert med en hurtigroterende generator virker effektivt.
Denne banebrytende teknologien er utviklet ved Aalborg Universitet og er noe helt
nytt innen bølgekraft-generering i verdenssammenheng og er OCE sitt parallelle spor
til å – eventuelt - utvikle egne generatorer på sikt dersom vi ikke velger å kun benytte
de svenske generatorene fra Seabased AB under alle slags bølgeforhold.
Produktet vil nå gradvis utvikles til en industriell og produksjonsklar løsning – hvor
lisensproduksjon hos andre produsenter kan gjøres og samtaler mot større kunder nå
er igangsatt.
Den ”lille” magnetgeneratoren (MLS) på lysbøyen sin teknologiske utvikling baner
deretter veien for den ca. 4 ganger større MLS på Svalbard Class Bøyen. Som nå denne
våren er blitt testet i relevante omgivelser.

Videre er behovet for en slik generatorløsning tilstede i polare strøk hvor ikke solceller
kan benyttes gjennom det mørke vinterhalvåret og bøyene må være ekstra «slanke» og
robuste for å motstå is og ytre påvirkning. Dette gjelder både bøyer for lysmarkering,
radiofyr og ikke minst fjerntliggende bøyer for satellitt-kommunikasjon med
meteorologiske telemetri-data i polare strøk hvor stadig batteriskifte er en betydelig
kostnad for operatørene.

Bøyene i Svalbardklassen
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 bygger på en oppskalert versjon av «Lys-bøyen» og er også
utviklet ved Ålborg Universitet og utplasseres i en matrise på 10 enheter festet på en
robust flytebrygge av sement som vil legges vertikalt ut fra land nedenfor flyplassen.
Dette demonstrasjons-anlegget forventes å få betydelig presse-oppmerksomhet – både
nasjonalt og internasjonalt.
Svalbard er som kjent Norges miljø-utstillingsvindu og her vil Bølgekraft da erstatte
skitten kullkraft fra det lokale kraftverket i Longyearbyen når man lader de elektriske
utleiebilene på flyplassen. Dette blir en meget god PR-demonstrator der oppe for vår
gode sak.
«Svalbard Class Bøyen» generator med «Magnetgir» - konstruksjonstegninger fra
Ålborg Universitet:

Bøyene plasseres på hver side av en robust sement-flytebrygge som ankres opp
utenfor «Hotellneset» nedenfor Svalbard Lufthavn.

Fig. 3.10: Konseptet bygger på samme løsning som i den lille «Lysbøyen» - men her
ligger «Magnet-gir generatoren» oppe i staget over bøyen merket med rødt.
Fig 3.11: Ved ekstremvær vil bøyen vippes opp fra sjøen for å unngå ødeleggende
storm-bølger. Dette vil styres av lokalt personell og skje automatisk via en enkel vinsjeløsning på sementflytebryggen.

Her ser man over skisse av «Magnet-gir Generatoren» som kan produsere maksimalt
6 kW pr. bøye.
Se komplett forprosjektrapport for «Svalbard Class Bøyen» her fra Aalborg
Universitet:
http://ocean-energy.no/docs/Svalbard-Design-Rapport.pdf

Status for prosjektet er i dag:
Prototypbøyen med flytebrygge og alle braketter er nå under uttesting lokalt på
Sunnmøre gjennom Q2 denne våren.
Her er de første bildene fra den praktiske testingen av «Svalbard Klasse»
generatoren utenfor vårt testlaboratorium i Storfjorden. (På bildet akkurat da uten
bølger ved monteringen).

Felles patent innvilget for funksjonaliteten i «Lysbøyen» og «Svalbard Klasse»
bøye-konseptet basert på Magnetgir-prinsippet. (MLS).
Den 16/04 2018 fikk selskapet den gledelige nyheten at den 4 oppfinnelsen innen
Bølgekraft for Ocean Energy AS også vil bli innvilget patent.
Dette er løsningene som er utviklet sammen med Ålborg Universitet og som omfatter
bruk av et «Magnetgir» for å kunne øke omdreiningshastigheten fra en saktegående
bølge sin frekvens til flere 1000 omdreininger i andre enden som så driver en tilnærmet
konvensjonell elektrisk generator.
Denne teknologien åpner for mange bruksområder inn Bølge-energi og er en viktig
milepæl for selskapet. Det nye patentet tilhører selskapet og ikke Ålborg Universitet.
Med dette har Ocean Energy AS 4 viktig patenter:
1. Det grunnleggende og viktigste av alt: Patent på «Storm Bøyen» som dukker
ved uvær og som da gjør at bølgekraft installasjoner overlever ekstremvær over
tid.
2. Patent på bruk av lineær induksjon direkte i en flytebøye.
3. Patent på det «Balanserte System»
4. Og nå også patent på «Magnet gir (MLS) brukt i en flytebøye.

Man ser her magnetgiret (innerst til høyre) i kombinasjon med en konvensjonell
generatorkrans med spoler og bruk av såkalt «Drag Plate» nederst i vannet.

«Det balanserte system»: OCE har innledet samarbeide med et Gresk
forskningsmiljø for videre utviklingsfinansiering…
Dette er det siste prosjektet som er igangsatt og som er grundig omtalt i tidligere
Aksjonærbrev og norsk patent er nå innvilget på oppfinnelsen og Amerikansk
patentsøknad er under behandling.
Dette går som nevnt ut på å bruke «The Storm Buoy» på havets overflate og i tillegg
brukes en mindre bøye som er neddykket som motvekt over havbunnen.
Fordelen med dette er at systemet aldri vil stoppe helt opp ved en uventet
”kjempebølge” og at løsningen automatisk vil kompensere og håndtere alle
forskjellige bølgehøyder som løpende kommer inn.
Ved ekstremvær vil «Storm Bøyen» så dykke ned og beskyttes mot ødeleggelse for så
å gjenoppta produksjonene når forholdene på overflaten normaliseres. Denne
løsningen – kombinert med et stort Magnet-gir nede i generatorkassen - gjør at man
aldri får noen belastende «rykk og napp» i systemet.
Styret har etter ønske fra statlige institusjoner som synes å kunne støtte dette
prosjekter besluttet at den tekniske delen av «Det Balanserte System» skal engineeres
ved Universitetsmiljøet i Trondheim og selskapet har derfor innlede forhandlinger
med Marintek og Sintef og gjennomført første skritt på en «utviklingsstige» for
prosjektet med Marintek.
En generell såkallet «TRL 2 Rapport» (Technical Release Level Two Report) for «Det
Balanserte System» fra Sintef og Marintek foreligger nå og den følger her.
Her følger sammendraget i en slik «TRL 2 rapport» fra Marintek ved Sintef på
Høyskolen NTNU i Trondheim:
http://ocean-energy.no/docs/SintefMarintek-rapport-Det-balanserte-System.pdf

Se igjen animasjonen som viser prinsippet i «Det Balanserte System» her:
https://youtu.be/ADp54NGevwo

Kort om samarbeide mellom det Greske selskapet ETB – Energy Technologies &
Biofuels S.A. og National and Kapodistrian University of Athens og Ocean Energy
AS.
Norsk myndigheter tildeler hvert år utvalgte EU-land EØS-midler (EEA-Grant) for
øremerkede forsknings- og utviklingsprosjekter. Dette gjøres som en del av
kompensasjonsavtalen for Norges aksess til EU’s indre marked selv om landet ikke
er medlem i EU. (En del av EØS avtalen).
Noen år tidligere ble slike midler tildelt Kanariøyene – noe som igjen Ocean Energy
AS har hatt stor nytte av. (Se tidligere akajsonærmeldinger) og i år vil tilsvarende
midler øremerkes Helles og prosjekter innen havenergi.
Ocean Energy ble her oppfordret av Innovasjon Norge Utland til å engasjere seg i
dette og søke seriøse partnere i Hellas for å være med i denne prosessen når den
starter utover høsten 2018.
Det har selskapet gjort og vi inngår da samarbeide med planer om å utvikle deler av
«Det Balanserte System» - både i Norge ved Sintef på NTNU og National and
Kapodistrian University of Athens.
Den kommersielle samarbeidspartneren her blir da selskapet ETB (Energy
Technologies & Biofuels S.A.) som man kan lese mere om her:
http://www.ocean-energy.no/wp-content/uploads/2018/06/ETB-Company-Presentation-forOcean-Energy-28-05-2018.ppt

Norske EEA-midler kan her støtte slike prosjekter med opptil hele 100% (i
motsetning til 50% innen Norge) og dette synes derfor å være en meget interessant
og farbar vei for å delfinansiere den komplette utviklingen av «Det Balanserte
System» utover høsten 2018 – i kombinasjon med våre andre og løpende aktiviteter
på utvikling og salg.

GENERAL WAVE sin fusjonsprosess

Som tidligere meddelt i flere Aksjonærbrev er fusjonsprosessen frem til det nye
holdingselskapet General Wave Company AS (GW) godt i gjenge og går etter planen.
Selv om en fusjonsprosess tar noe tid, grunnet de mange og høyst forskjellige og
formelle varslingsfristene, så er vi i rute med denne.
Like over sommerferien vil vi begynne med fusjonsprosessen med de to siste av i alt
seks selskaper inn mot holdingselskapet General Wave Co AS.
Som tidligere omtalt er vår målsetting at denne prosessen skal være avsluttet over
sommeren i 2018.
Og når fusjonsprosessen er formelt og endelig avsluttet, så vil alle aksjonærene i de
tidligere datterselskapene ende opp med aksjer i holdingselskapet General Wave Co
AS.
Dog så vil virksomheten til det enkelte datterselskapet fortsette som før, men nå i
form av et heleid datterselskap av GW.
Og målsettingen er som i tidligere Aksjonærbrev:
«Vi tar Bølgen på vei til Børsen» - den målsettingen står fast og den prosessen vil
gradvis påbegynnes når alt det formelle er på plass utover høsten 2018. Og her sikter
vi da mot den relativt nye noteringsplattformen «Merkur Market» hos Oslo Børs som
synes å være den mest egnede listen for en vellykket notering. Da de kan levere en
relativt hurtig notering og også tilbyr direkte elektronisk handel for sluttbruker.

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
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