NORDIC PETROLEUM AS
Organisasjonsnummer 976 745 493

Årsberetning 2017
Virksomhetens art og hvor den drives
Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets
hovedkontor er registrert i Bærum kommune.
Selskapet ble stiftet i 1996. I de senere år har fokus vært på Canada og spesielt provinsen
Alberta. Canada er nå selskapets primære område.
Selskapets aktiviteter og drift i 2017
2017 var et utfordrende år for selskapet ikke minst sett i lys manglende oppgjør fra
Athabasca Resources Ltd og en lav oljepris, som riktignok har bedret seg gjennom året.
Selskapet har i 2017, i likhet med de seneste årene, vært drevet med svært begrensede
ressurser og administrasjon. Styret har fokusert på finansiering av selskapet, vurdering og
utvikling av selskapets eiendeler og muligheten for salg av deler av eller hele
lisensporteføljen. Dette har vært finansiert ved konvertible lån fra i hovedsak eksisterende
aksjonærer. I 2017 har det også blitt tilført egenkapital.
I september 2013 inngikk selskapet en avtale om utvikling av Chard med det engelske
selskapet Athabasca Resources Ltd. (ARL). Avtalen innebar en stegvis betaling av US$
750.000 samt finansiering av arbeidsprogram på US$ 2,5 millioner mot en eierandel i Chard
på 50%. Gjennomføringen av avtalen er blitt forskjøvet flere ganger. ARL har i hele
perioden vært aktive for å finansiere sin forpliktelser. I september 2015 ble det inngått en
avtale om salg av 100% av Chard for US$ 2,75 millioner kontant og US$ 2,0 millioner i
form av aksjer i Carbon Technologies Group Plc. (CTG). Denne avtalen hadde frist for
oppfyllelse 30. november 2015. Fristen ble ikke overholdt. Etter denne dato er det vært tett
kontakt mellom partene for å finne en løsning også med ARLs tidligere morselskap, CTG.
I 2017 ble imidlertid CTG satt under administrasjon og den offentlige administrator har
forsøkt å avhende selskapets aktiva for å dekke gjeld. Det pågår for tiden forhandlinger
med ARL om felles å fremme krav.
Selskapets krav mot ARL utgjør rundt US$ 1 million og kravet er formalisert i avtaleform
mellom partene. Grunnet usikkerheten rundt ARLs oppgjørsevne, er kravet ikke
balanseført.
I januar 2017 ble det konvertert lån for kr. 1.584.910 og i april kr. 1.206.325. Konverteringen
i april 2017 ble gjennomført ved bruk av styrefullmakt. Det ble i januar 2017 videre ved
kontantemisjon hentet inn kr. 560.000 som egenkapital til kurs 0,01. Konverteringene har
medført at selskapets gjeld er redusert med kr. 2.791.235 fra kr. 4.459.055 til kr. 1.667.820.
Lisensavgifter er dekket frem til sommeren 2019.
Det er sannsynlig at det vil komme ytterligere konverteringskrav og styret vil i
generalforsamling be om ny fullmakt til aksjeutstedelse.
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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.
Forhold av betydning etter årsslutt og frem til avgivelse av årsberetning
I desember 2017 ble det gjennomført en ytterligere konvertert lån for kr. 656.525 til kr. 0,01.
Konverteringen ble gjennomført ved bruk av styrefullmakt. Selskapets gjeld ble redusert
tilsvarende til kr. 1.011.295.
Høsten 2017 ble det invitert til kontantemisjon i henhold til styrefullmakt. Det ble tegnet
32.200.000 aksjer pålydende kr. 0,01 som utgjør kr. 322.000. Emisjonen og
aksjeutstedelsen ble registrert med vedtektsdato 13.2.2018.

Chard
Selskapets hovedeiendel er Chard-lisensen. En revurdering av kjerneboreprogrammet på
Chard ble utarbeidet i 2014. Det ble foreslått 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 ressurser og reserver.
Sannsynligvis vil det i første omgang bli en begrenset vurdering av tilgjengelig seismikk
og boring av 4 – 5 brønner med innhenting av kjerneprøver. Et positivt resultat i dette
området bør gi økte verdier i selskapet som følge av en bedre forståelse av Chardområdet.
Selskapet har også fått tilgang til uavhengige rapporter utarbeidet for ARL som understøtter
dette. Selskapet har i 2017 vurdert et mindre omfattende kjerneboreprogram, også sett i
lys av at kostnadsnivået for slik boring er vesentlig redusert. Man har imidlertid besluttet å
avvente oljeprisens ytterligere utvikling før man eventuelt ser på finansieringsmulighetene.
Selskapet tilbakeleverte i 2016 2 lisenser (av 4) for å redusere kostander. Disse delene av
området er ansett ikke å ha nevneverdige forekomster av hydrokarbon.
Bokførte verdier
Styret har gjort en gjennomgang av balansen og er av den oppfatning at den reflekterer en
forsiktig og forsvarlig vurdering av verdier. En slik vurdering er imidlertid subjektiv og
tilknyttet usikkerhet, spesielt i et slikt marked man opplever i dag. Den generelle
markedssituasjonen er imidlertid betraktelig bedre nå enn ved årsslutt 2016. Eiendeler i
balansen ble i 2016 år nedskrevet fra kr. 44 millioner til kr. 10 millioner. DeGolyer &
MacNaughton’s siste vurderinger viser fremdeles 27 millioner 2C-ressurser som gir en
verdi på rundt kr. 10 millioner basert på US$ 0,05/fat, noe som basert på dagens oljepriser
må ansees som svært konservativt.
Årsresultat
Årsresultatet for morselskapet og konsernet ble underskudd på henholdsvis kr. 560.376 og
kr. 562.329.
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Alle løpende driftskostnader til administrasjonen i Norge og lokalt i Canada er håndtert
gjennom datterselskapet Nordic Americas Inc.
Likviditet og kapitalsituasjon
Selskapets kapitalsituasjon har vært svært anstrengt også i 2017. Det er den for fortsatt,
og ytterligere kapitaltilførsel vil være nødvendig til fortsatt drift. Selskapet har redusert
kostnader til et minimum.
Strategi for 2018
Det arbeides kontinuerlig mot ARL /CTG for å forsøke å konkludere forhandlingene om
salg/kompensasjon. I tillegg vil selskapet søke andre muligheter for avhending av Chard
lisensen.
Selskapets styrende organer
Selskapets styre utøver en viktig og aktiv funksjon i lys av selskapets begrensede
administrasjon. Styret nedlegger betydelig innsats for selskapet.
Selskapet styre er Per Gunnar Løge (styreleder), Garry Mihaichuk, Knut Tollefsen og
Georg Vatnøy (varamedlem). Georg Vatnøy har meddelt at han ønsker å fratre som
varamedlem ved ordinær generalforsamling. Selskapets daglige leder er Knut Tollefsen.
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 datterselskap måtte få inntekter, vil normalt det vesentligste av
kostnader være i samme valuta.
Fortsatt drift
Styret mener fortsatt selskapets lisenser representerer en betydelig 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 lisensene i hevd. Selskapets gjeld er pr. i dag rentefri. 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 2017 er følgelig satt opp under denne forutsetning.
Ytre miljø
Selskapet har pr. dato ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Forskning og utvikling
Selskapet driver ikke egen forskning og utvikling.
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Tvister
Utover tvisten med ARL/CTG som det er redegjort for ovenfor, er selskapet ikke involvert i
noen tvister.
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
Aksjen er notert på Fondsmeglerforbundets OTC-liste under ticker NOPE. Aksjen er jevnt
omsatt.

Lysaker, 11. juni 2018
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