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«All truths go through stadies. First, they are ridiculed. Thereafter strongly opposed. At last
they are accepted as completely evident. »
Arthur Schopenhauer (1788-1860)
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Til: Selskapets aksjonærer
Informasjon om nyheter fra høsten 2019.
Vi vil her ta en kort oppsummering for pågående prosjekter og nyheter for 2019 –
det blir en oppsummering etter samme mal som fra forrige aksjonærbrev.

Det er inngått et formalisert samarbeide mellom det Greske
Energikonsernet Terna Energy (GEK Terna Group) og Ocean Energy
AS!
Som nevnt i forrige aksjonærmelding var vi i sluttforhandlinger med et stort gresk
energiselskap for samarbeide om å søke Norske EØS/EEA midler og gjennomføring
av en komplett prototype test av «Det Balanserte System» i nært samarbeide med
disse.
Avtalen ble formelt signert i oktober og vi har nå gleden av å kunne informere våre
aksjonærer om at vi har fått en meget tung partner med på lag!
Industrikonsernet er et av Hellas største børsnoterte selskaper innen en rekke
bransjer og det er divisjonen for energi som har inngått en samarbeidsavtale med
vårt selskap.
Terna Energy har i dag en differensiert virksomhet innen alle typer grønn energi som
både vind, vann, sol, biomasse, avfallshåndtering og ønsker nå å også belyse
mulighetene innen bølgekraft. De har i denne sammenheng funnet OCE sin løsning
med stormbeskyttelse som den mest interessante av dagens løsninger og vil teste
dette ut på en av sine øy-lokasjoner.
Selskapet er i dag aktive i en rekke Europeiske land samt på det Nord Amerikanske
markedet og har en aggressiv ambisjon om vekst innen grønn energi. De produserer i
dag ca. 1400 MW på verdensbasis med en planlagt vekst opp mot 8500 MW.
Se figur under:

Se mere om disse aktivitetene her:
http://www.terna-energy.com/activities/
Se mere om selskapet Terna Energy som sådan her:
http://www.terna-energy.com/
og
Se mere om moderselskapet til Terna Energy her:
http://www.gekterna.com/

Dette synes å være den perfekte samarbeidspartner for Ocean Energy AS og våre
patenter da disse både har genuin interesse for Bølgekraft og et tungt apparat med
gjennomføringskraft. Både på den finansielle og ingeniørmessige siden og med
egnede lokasjoner med ferdig infrastruktur for ilandføring av strøm.
Fremdriften videre med disse er at vi nå sammen har levert inn en meget omfattende
søknad til Innovasjon Norge for EEA/EØS midler 2020 for et samlet test prosjekt på
øyen Agios Georgios utenfor Athen. Her er målsettingen en prototype test av «Det
Balanserte System» i full skala de påfølgende 24 måneder etter at systemet er
utplassert. Hvis systemet så leverer iht. forventede spesifikasjoner, har også Terna
Energy allerede en intensjon om å anskaffe en komplett bølge-park på 10 MW fra
vårt selskap. Med bakgrunn i dette har de allerede begynt prosessen med
konsesjoner for utplassering av slikt utstyr rundt øyen.
Den spesielle fordelen med bølgekraft på denne øyen (og senere flere slike
«Vindmølle øyer») er at kapasiteten på ilandføringskablen er langt større enn det de

kan produsere med Vindmøllene alene – og det er ikke plass til flere vindmøller på
øyen.
I dette case har «Attica Prosjektet» på Øyen Agios Georgios en ilandføringskapasitet
på hele 100 MW - mens de i dag produserer samlet rundt 73 MW med dagens 23
vindturbiner.
Mao. er det rom for ytterligere nesten 30 MW i produksjon – eller 3 typiske
«bølgeparker» på 10 MW pr. cluster.
Vi kan her nevne at en park på 10 MW – bestående av 100 - 200 bøyer og generatorer
vil ligge på en prislapp rundt 240 Millioner NOK.
Bølgehøyden rundt øyen er perfekt for våre konstruksjoner med de ideelle dybder på
30 - 40 meter kort fra land og med all elektrisk infrastruktur og havn med samtlige
heisefasiliteter og stor konstruksjons plass.
Se mere om installasjonen på øyen her:
http://www.terna-energy.com/activities/?EntryId=50a0a71e-4578-46ef-a8ce6da7879d3fde&catid=67e8558e-78c1-44cc-9d53-56994d9e6f7e&countryId=5a53c3a7-cff0-49a4ba90-5538b3418e40

OCE sine representanter hadde formelt bedrifts-besøk på øyen i mai og her er noen
bilder fra området:

Optimal utnyttelse av øyen med vindmøller overalt. Nå er det havet rundt de vil
utnytte!

Diskusjon om plassering av prototype. Er det sør eller nord det er mest dønninger!?
Vi får måledata på det i løpet av kort tid – bøyer ble utplassert av Terna i sommer.

Den ideelle lokasjon for ilandføring av lavspennings-kabler og trafo/stillverk på land
og fine dybder på bare 30 – 40 meter rundt hele øyen.

Omstrom - 69 MW kobling til kabelen som går til fastlandet - på 150 Kilovolt.

Lavspenning fra møllene til 150 Kilovolt! Meget ryddig og flott trafo-park - vi også
skal kunne koble oss til.

Vi i Ocean Energy er begeistret for denne avtalen som har kostet mye tid og arbeide
og vi vil særlig takke våre lokale partnere i Athen - ETB (Energy Technologies &
Biofuels S.A.) ved Direktør Panayotis Samaras og Professor Nikos Milonas for en
fantastisk innsats med å få dette i havn sammen med vår mann Egil Holland.
Innovasjon Norge vil gi en endelig avklaring på midlene gjennom Q1 2020 og vi vil
igangsette selve prototypebyggingen på en full versjon av «Det Balanserte System»
straks prosjektet – forhåpentlig – blir gitt grønt lyst.
Hele prosjektet vil som nevnt ha en budsjettramme på 18 Millioner kroner – hvorav
50% skal dekkes av EEA/EØS midler og de resterende av OCE, ETB og Terna Energy.
Og bare for å gjenta dette med EEA/EØS så tar vi en oppsummering her:
Norske 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 aksjonærmeldinger) og for neste år vil
tilsvarende midler øremerkes Hellas og prosjekter innen havenergi.
Ocean Energy ble i 2018 oppfordret til å engasjere seg i dette og søke seriøse partnere
i Hellas for å være med i denne prosessen når den startet utover denne høsten.
Det har selskapet gjort og vi inngikk som tidligere meddelt da samarbeide i fjor med
planer om å utvikle deler av «Det Balanserte System» - både i Norge ved Sintef
miljøet og National and Kapodistrian University of Athens sammen med vår lokale
partner ETB (Energy Technologies & Biofuels S.A.).
Norske EEA-midler kan her støtte slike prosjekter med opptil 50% og dette synes
derfor å være en meget interessant og farbar vei for å delfinansiere den komplette
utviklingen av fullversjon av «Det Balanserte System» – i kombinasjon med våre
andre og løpende aktiviteter på utvikling og salg.
Som tidligere nevnt er det meget viktig at vi for denne søknaden til EØS/EEA og
Innovasjon Norge har en tung og industriell med-partner i Hellas sammen med ETB
der nede. Derfor er det særs positivt at vi nå fikk industrikonsernet GEK Terna ved
energi divisjonen Terna Energy med på lag.
Dette prosjektet blir å regne som det viktigste for Ocean Energy AS den kommende
periode – både fordi den finansielt kan la oss forsere utviklingen av en fullverdig
prototype, men også fordi Terna Energy er en stor kunde og avtaker av vårt utstyr på
sikt hvis vår prototype består testen.

Testing av bøyene i Svalbardklassen
Vi repeterer fra tidligere:
Selskapet har inngått 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 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 EL-utleie
bilene på flyplassen. Dette blir en meget god PR-demonstrator der oppe for vår gode
sak med tilreisende fra hele verden. Ikke minst regjeringsoverhoder i forbindelser med
de mange miljø-seminarer som arrangeres der oppe nå.
Det antas at selv dette lille anlegget vil kunne lade de første 5 EL-bilene på flyplassen
som vil være disponible for utleie.

Status for prosjektet er i dag:
I løpet av 2019 har Svalbard Class bøyen blitt videre funksjonstestet i Storfjorden på
Sunnmøre. Viktige erfaringer er høstet fra testen, og etter noen modifikasjoner av
landstaget m.v. vil testene fortsettes under mere krevende værforhold.
Som forventet ligger de største utfordringene med dette konseptet i selve det fysiske
opphenget for løsningen.
Som tidligere nevnt vippes hele løsningen opp ved ekstremvær (slik at man
«nullstiller» og beskytter anlegget ved Storm) – men også under normal
strømproduksjon er det mange «vri og dra» krefter i alle mulige retninger som
gnager i anlegget – slik at vi fortsatt har en omfattende mekanisk utvikling og
forbedring av løsningen bygget på alle de praktiske erfaringene vi nå har gjort etter
aktiv testing.
Vi ønsker ikke å fysisk implementere denne løsningen på Svalbard før vi ser at den
over tid kan fungere i normale produksjonsbølger.
Stormsikringen – ved å vippe opp hele konstruksjonen – fungerer altså helt utmerket
slik at løsningen allerede unngår alvorlig havari – men den må også kunne
produsere strøm i relativt høye og normale bølger med et «universalt ledd-oppheng»
som takler alle daglige bevegelser under produksjon.

Testene med løpende forbedrelser fortsettes derfor ufortrødent utover.
Det er viktig å merke seg at denne løsningen er meget interessant på sikt i et Norsk
volum marked fordi den også kan monteres på fiskemerdene til fiskeoppdrettsanlegg
og dermed imøtekomme de nye direktivene som kommer om mere og mere
innfasing av grønn energi på oppdrettsanlegg.
ENOVA sier i sin rapport fra 2016 at strømprisen pr. KWh på et oppdrettsanlegg
med Diesel aggregat faktisk er hele 3.0 kroner. Således vil «Svalbardklasse»
generatorer påmontert anlegge kunne konkurrere i pris – og tilfredsstille de
miljøkrav som nå kommer for oppdrettsanlegg.

Status for selskapets patenter ved inngangen til år 2020.
Den 14/08 2018 fikk selskapet den gledelige nyheten at vår viktigste oppfinnelse –
«Storm Bøyen» - nå også ble innvilget patent i EU. Dermed er denne oppfinnelsen nå
patentert og beskyttet i Norge, U.S.A og EU.
Vi arbeider løpende med å patentbeskytte våre oppfinnelser Word Wide og ser på
beskyttelse og ivaretakelse av våre innovasjoner juridisk som selskapets viktigste
aktiva – særlig når vi gjennom nettverk og internasjonale konferanser vet at disse
funksjonene vil være påkrevet for enhver type bølgekraftanlegg som nå vil komme
fremover fra mange uavhengige leverandører rundt i verden …
Da vil Ocean Energy kunne bli eneleverandør av disse nødvendige funksjonene –
sikret via patentene.
Vår samlede status for patenter er da pr. i dag:

ELFARM
Grunnkonseptet for alt sammen – altså å bruke «Lineær Induksjon» direkte via en
Lineærgenerator som følger bølgene.
Patent i Norge, England, Spania, U.S.A og Europa.

STORMBØYEN
Den viktige funksjonen med å la bøyen dukke ned ved ekstremvær og dermed
unngå havari de få gangene i året slik uvær passerer. En funksjon alle typer
bølgekraftverk må ha for å overleve i havet over tid.
Patent i Norge, England, Spania, Kypros, Hellas, U.S.A og nå EU.

DET BALANSERTE SYSTEM
Selskapets nyeste oppfinnelse og en «total løsning» for å lage driftssikre
produksjonssystemer basert på å slå sammen de ovennevnte oppfinnelser til et
komplett konsept.
En løsning som under daglig produksjon har en automatisk nivåjustering mot alle
typer innkommende bølger basert på en «balansert motvekt» i form av en mindre
mot bøye som virker omvendt fra havbunnen. Hvis bølgehøyde og uvær når et
definert kritisk nivå – så dukker bøyen midlertidig ned etter «Storm Bøye»
prinsippet!
Patent i Norge, U.S.A. Pending, EU blir søkt etter utfallet i U.S.A.
Se animasjon her: https://youtu.be/NYA6ILO3a10
Med denne sikringen av selskapets oppfinnelser og intellektuelle kapital håper vi på
beste måte å ivareta aksjonærenes verdier – og dette er altså en kontinuerlig prosess
som forsetter – område for område. Det er nemlig slik at en patentgodkjennelse i et
nytt område gir automatisk en ny beskyttelse for nesten 2 år videre i hele verden – så
for å spare penger og vinne tid mot konkurrenter søker man ikke «over alt» med en
gang – men tar dette «step by step» - område for område innenfor 2 års fristen.

Produksjon og prototype-test av «Det Balanserte System»
Dette er det siste prosjektet som er igangsatt og som er grundig omtalt i tidligere
Aksjonærbrev og norsk patent er innvilget på oppfinnelsen og Amerikansk
patentsøknad er under behandling.
Dette går som nevnt ut på å bruke «Storm Bøyen» 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 som bare
«glipper over» ved akutte ekstrabelastninger - gjør at man aldri får noen overdrevet
belastende «rykk og napp» i systemet.
Status pr dato:
Fra før er Stormbøyen ferdig produsert og funksjonstestet.
Likeså Submerge bøyen (motbøyen nede) og i høst ble hele «Seabed Unit» levert fra
underleverandøren.
Seabed Unit er ikke bygget i 100 % størrelse. Og det kun av praktiske årsaker,
grunnet dette med logistikk og flytting av enhetene under prototype-testingen under
forskjellige bølgeforhold.
Betongloddet er i ca 40 % størrelse, men veier dog ca 12 tonn!
Selve «Sjøkisten» (Generator innkapslingen på havbunnen) er produsert i nærmest
1/1 størrelse.
Siden det nå åpner seg helt nye muligheter til å utvikle og utteste systemet i full skala
med vår inngåtte samarbeidsavtale med Terna Energy i Hellas i høst har styret valgt
å utsette denne lokale «50 %» testen inntil videre.
Dette fordi vi enda arbeider med en rasjonell generatorløsning (se eget kapittel om
det) og ser det mere hensiktsmessig å gjøre denne testen og prototyputviklingen
sammen med Terna utover i 2020 – når denne unike samarbeidsavtalen plutselig
kom på plass.
Dette også for å spare på selskapets få midler til den daglige drift inntil den tyngre
finansieringen kommer på plass.

Spennende utvikling på generatorfronten – vi får drahjelp fra den nye
industrien rundt små vindmøller.
Som tidligere omtalt er dette med en optimal generator med tilhørende gir løsning
svært vesentlig for å kunne lage en effektiv bølgekraftløsning.
Her har vi siden starten arbeidet med saktegående lineærgeneratorer med 1:1
utveksling og vertikal bevegelse kombinert med ekstremt sterke permanentmagneter
og så senere konvensjonelle rotasjons generatorer med et magnetgir (MLS) for å
kunne øke rotasjonshastigheten. Begge disse løsningene er imidlertid relativt dyre og
krever mye egen produksjon – bla. av det unike MLS-giret.
Det er derfor gledelig å konstatere at det nå «plutselig» dukker opp en «3 løsning»
fra det nå så innovative Kina(!) Det viser seg nemlig at markedet for små vindmøller
på 50 – 100 KW har «tatt av» der i hjemlandet og man har derfor søkt å lage en
generator som kan kobles rett til vindmøllen – uten gir! – altså akkurat det vi også er
ute etter.
Og resultatene har kommet rasende inn via Internett etter at vi utviste interesse for
dette – og vi tilbys nå «hyllevare generatorer» basert på Permanent Magneter (PMG)
med et omdreiningstall ned mot 50 pr. minutt som kan produsere 50 – 100 KW.

Altså kan vi plutselig benytte «bølgehastigheten» direkte mot generatoren fra
løsningen i «Det balanserte System» uten noen kostbar girkasse men bare en enkel
1:1 (1:2) magnetkobling som en «chock absorber»!
Dette vil gjøre både produksjon og pris på våre løsninger rimeligere og et eksempel
er denne 50 KW PMG generatoren over som ligger i en radikalt lavere prisklasse enn
våre tidligere løsninger og vitterlig kan produsere 50 KW ved 50 – 100 OPM!
For å komme videre med denne teknologien har selskapet nå tilknyttet seg en av
landets beste personer innen generell gir-problematikk som nå jobber med denne
saken som sitt ansvarsområde hos Ocean Energy AS – slik at dette er på plass til den
komplette prototype bygging neste år. Vedkommende er stasjonert på Sunnmøre.

Selskapet har inngått en partnerskapsavtale med selskapet Deep River
AS.
Selskapet Deep River AS har mangeårig erfaring med elvebasert småskala
produksjon av strøm og sitter i dag på mange unike patenter, løsninger og
produksjonsfasiliteter vi også kan ha nytte av fremover.
Selskapet arbeider også i dag med prosjekter internasjonalt hvor de også trenger
komponenter av bølgekraft og vi har kommet frem til at det vil bli en «vinn- vinn»
situasjon å samarbeide fremover fra 2020.
Videre har Deep River arbeidet mange år med løsning for «Grid Connection» (altså
tilkobling på strømnettet) og har i dag et nært samarbeide med Siemens som vil
passe perfekt for våre bølgeparker i fremtiden – når de skal fases inn mot det
kommersielle lokale strømnettet.
Samarbeidet starter fra januar 2020 – og se mere om selskapet her:

https://www.deepriveras.com/
«Vi tar Bølgen på vei til Børsen» - den målsettingen står fast og den prosessen er
som tidligere nevnt igangsatt. 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.
De kan levere en relativt hurtig notering og også tilbyr direkte elektronisk handel for
sluttbruker.
Men – våre rådgivere sier en notering bør skje etter en vellykket demonstrasjon av
prototypen til «Det Balanserte System» og en tung partneravtale.
Og sistnevnte er nå på plass – nå gjenstår bare prototype testen.

Norges Bank har nå valgt at vår største seddel – 1000 lappen – skal ha
motivet av en bølge! La oss håpe dette er et godt tegn for fremtiden til
vårt prosjekt og den grønne energi!

– Motivet på den nye seddelen er en bølge på åpent hav. Bølgen forteller oss om havet som
en motkraft vi bryner oss på, og om en drivkraft som bringer oss framover.
Så sier Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank, om valg av motiv
på den nye 1000-kroneseddelen. Banken er opptatt av bærekraft og innovasjoner som skal
sikre fremtidig havbasert verdiskapning.

La oss med disse oppløftende ord om vår fremtidige store naturressurs –
Bølgen - ønske alle våre aksjonærer:
En Riktig God Jul – og et Godt Nytt År!
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
E-Mail: oce@oce.as
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