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Årsberetning 2015

Virksomhetens art og hvor den drives
Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets
hovedkontor er registrert på Lysaker i Bærum kommune.
Selskapet ble stiftet i 1996. I de senere år har fokus dreiet mot Canada og spesielt
provinsen Alberta. Canada er nå selskapets primære område.

Selskapets aktiviteter og drift i 2015
2015 var et svært utfordrende år for selskapet ikke minst sett i lys av oljeprisutviklingen og
forholdet til Athabasca.

I 2015 har selskapet blitt drevet med begrensede ressurser og begrenset administrasjon.
Styrets fokus har vært finansiering av selskapet samt vurdering og utvikling av selskapets
eiendeler. Finansiering av dette har i hovedsak skjedd gjennom delbetalinger fra Athabasca
Resources Limited , opptak av konvertible lån fra i hovedsak eksisterende aksjonærer samt
gevinst ved salg av Nordcon Oil & Gas AS aksjer.
I september 2013 inngikk selskapet en avtale om utvikling av Chard med det engelske
selskapet Athabasca Resources Limited. Avtalen innebærer en stegvis betaling av USD
750.000 samt finansiering av arbeidsprogram på USD 2,5 millioner mot å få en eierandel i
Chard på 50%. Gjennomføringen av avtalen er blitt forskjøvet flere ganger også igjennom
2015. Athabasca Resources Limited har i hele perioden vært aktive for å finansiere sin
forpliktelser. I September ble det inngått en avtale om salg av 100% av Chard for USD 2,75
millioner i kontantbeløp samt aksjer i Athabasca for USD 2 mill. Denne avtalen hadde en
long stop date 30.11.15 som ikke ble overholdt. Etter denne dato er det vært tett kontakt
mellom partnere for å finne en løsning også med Athabasca sitt morselskap, Carbon
Technology Group. Det hersker dog usikkerhet om Athabaca/CTG sin gjennomføringsevne.
I januar 2015 ble det tatt opp ytterligere lån fra aksjonærer på NOK 480.000 for å sikre
selskapets likviditet. Lånet løp til 31.12.15. Totale lån per 31.12.15 var NOK 3,38 millioner.
Lånet kunne ikke innfris per 31.12.15 og heller ikke renter kunne betales. Lånet ble da
forlenget til 30.4.16 (renter til 28.2.16). I forbindelse med forlengelsen økte hovedstol 1.1.16
med 5%. I februar 2016 lagde selskapet et nytt lån av renter og hovedstol samt nytegning
på NOK 780.000.-. Lånebeløp per mars 2016 er NOK 4,4 millioner. Långivere er gitt
konverteringsrett. Lånet med utvidelse ble i hovedsak tegnet av eksisterende aksjonærer.
Selskapet har en royalty avtale med Norwegian Petroleum AS etter salget av interesser på
Svalbard og Grønland. Rettighetene på Grønland er oppgitt, og det har ikke vært aktivitet
på Svalbard i perioden. Det er ikke sannsynlig at det blir noen aktivitet i overskuelig fremtid.

Chard
Selskapets hovedeiendel er Chard-lisensen. En revurdering av kjerneboreprogrammet på
Chard ble utarbeidet i 2014. Det foreslås å starte med et begrenset program i den beste
delen av lisensen for å opparbeide seg kunnskap med tanke på reservoartykkelse, kvalitet,
oljens karakteristikk og en bedre indikasjon på produserbare volumer. Selskapet har vært i
kontakt med DeGolyer & MacNaughton i Calgary om programmet. DeGolyer &
MacNaughton er en uavhengig organisasjon som evaluerer resurser og reserver.
Sannsynligvis vil det bli snakk om en begrenset vurdering av tilgjengelig seismikk og boring
av 4-5 brønner med innhenting av kjerneprøver i første omgang. Et positivt resultat i dette
område bør gi økte verdier i selskapet som følge av en bedre forståelse av Chardområdet.
Selskapet har også fått tilgang til uavhengige rapporter utarbeidet for Athabasca Resources
Limited som understøtter dette.
Grunnet anstrengt likviditet og usikkerhet omkring Athabasca er det usikkerhet omkring når
et slikt program vil kunne finne sted. Det avhenger også om CTG/Athabasca gjennomfører
handelen på 100% basis.

Bokførte verdier
Styret har gjort en gjennomgang av balansen og er av den oppfatning at verdier må
nedskrives. Dette grunnet generell markedssituasjon samt Athabasca sin manglende
oppfølging av avtalen. Eiendeler i balansen var i fjor vurdert til NOK 44 millioner. DeGolyer
& MacNaughton’s siste vurderinger viser fremdeles 27 millioner 2C-ressurser som gir en
verdi på ca. NOK 10 millioner basert på USD 0,05/fat og USD/NOK 8. Styret har valgt å
nedskrive balansen med NOK 34 millioner til NOK 10 millioner. En slik vurdering vil
imidlertid være subjektiv og tilknyttet usikkerhet, spesielt i et slikt marked man opplever i
dag.

Årsresultat
Årsresultatet for morselskapet og konsernet ble på henholdsvis NOK – 34.714.180 og
NOK – 34.910.893
Alle løpende driftskostnader til administrasjonen i Norge og lokalt i Canada er håndtert
gjennom datterselskapet Nordic America’s Inc

Likviditet og kapitalsituasjon
Selskapets kapitalsituasjon har vært svært anstrengt også i 2015. Det er den for fortsatt,
og ytterligere kapitaltilførsel vil være nødvendig på slutten av året både til fortsatt drift
samt å betjene renter. Selskapet har kuttet kostnader til et minimum.

Strategi for 2016
Det arbeides kontinuerlig mot Athabasca / CTG for å forsøke å komme i havn med et
salg. I tillegg vil selskapet søke andre muligheter for avhending av Chard lisensen.
Carmangay lisensen blir som et ledd i å kutte kostnader gitt tilbake til myndighetene da
man ikke anser den vil ha verdi på kort/mellomlang sikt.
Selskapets styrende organer
Selskapets styre utøver en viktig og aktiv funksjon i lys av selskapets begrensede
administrasjon. Styret nedlegger betydelig innsats for selskapet.

Valutarisiko
Med eierandeler og aktiva i Canada er selskapet eksponert for valutarisiko.
Dette er langsiktige eierposisjoner og i slike tilfelle er det normalt ikke praksis å
gjennomføre valutasikringstiltak. Dette er heller ikke gjort.
På sikt og så snart datterselskapene måtte få inntekter, vil normalt selskapene også ha
kostnader i samme valuta.

Fortsatt drift
Styret mener fortsatt selskapets lisens representerer en verdi utover den oppførte
balanseverdien og at den på sikt kan utgjøre en oppside og et gevinstpotensiale for
aksjonærene. Dette forutsetter at selskapet som nevnt ovenfor tilføres den nødvendige
kapital for å holde lisensen i hevd. Så langt har selskapets aksjonærer og långivere bidratt
til dette. I kraft av selskapets balanse ved årsskiftet og de aktiviteter som er igangsatt, er
det etter styrets oppfatning et grunnlag for videre drift. Årsregnskapet for 2015 er følgelig
satt opp under denne forutsetning.
Ytre miljø
Selskapet har pr. i dag ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Forskning og utvikling
Selskapet driver ikke egen forskning og utvikling selv.

Tvister
I forbindelse med opphøret av avtalen om daglig ledelse i 2012, mener selskapet å ha
oppfylt sine forpliktelser. Det mottas imidlertid stadig påståtte krav fra selskapets tidligere
daglige leder. Disse avvises av selskapet og det er ikke varslet noen form for inndrivelse. Det
er ikke gjort reservasjoner for dette i regnskapet basert på forventet utfall.
Arbeidsmiljø - likestilling
Selskapet har ingen diskriminerende rutiner eller retningslinjer. I og med at selskapet ikke
har ansatte i juridisk forstand, er det ingen ytterligere kommentarer til dette punkt.
Aksjonærforhold
Selskapet har nå 1.132 aksjonærer, hvorav 56 utenlandske aksjonærer.
Aksjen er notert på Fondsmeglerforbundets OTC-liste under ticker NOPE. Aksjen er jevnt
omsatt.
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