NORDIC PETROLEUM AS
Organisasjonsnummer 976 745 493

Årsberetning 2019
Virksomhetens art og hvor den drives
Morselskapets 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.
Selskapets og konsernets aktiviteter og drift i 2019
Også 2019 var et utfordrende år for morselskapet og konsernet ikke minst sett i lys av
vanskelige tider for petroleumsindustrien generelt og de derav følgende lave prisnivåer
for olje og gass. Verdien av tung olje i Canada har vært katastrofal.
Koronapandemien har også gjort det vanskelig for selskapet å sikre en forsvarlig drift.
Både i regnskapsåret 2019 og etter periodens utløp har styret forsøkt å ivareta selskapets
og aksjonærenes beste, men tilgjengelige ressurser har vært begrensede.
Det ble inngått en avtale med Athabasca Resources med formål å søke erstatning knyttet til
mislighold av avtaler med Athabasca/CTG om deltagelse eller overtagelse av Chardlisensen. Det ble opprettet et felles selskap i UK med dette som formål - Nordic Athabasca
Recoveries LTD – med Nordic Petroleum som 50% eier. Potensialet knuttet til en slik sak er
anslått å være mellom 10 og 20 millioner kroner netto til Nordic, men det har foreløpig ikke
lyktes eierne av dette UK selskapet å finansiere en sak i rettsapparatet i UK. Saken antas å
foreldes først tidligst i 2022.
På selskapets generalforsamling i 2019 fikk styret klare signaler om at Chard-lisensen
burde videreføres. Det ble hentet inn et begrenset beløp fra noen av selskapets
aksjonærer, som gjorde dette mulig, og som sikret en begrenset drift av selskapet. Chard
lisensen utløper imidlertid uansett i 2021, og den vil ikke kunne forlenges uten at et
betydelig gjennomført før eventuell lisensforlengelse. Et slikt arbeidsprogram vil koste
minimum 2 millioner canadiske dollar. Samtidig har petroleumsmarkedet generelt, og
tungoljemarkedet spesielt, utviklet seg negativt, og selskapet har ikke greid å få noe positivt
ut av denne lisensen.
Styret besluttet i mai 2020 å tilbakelevere Chard-lisensen før forfall av lisensavgift for siste
ettårsperiode (fra juli og september 2020), og verdien av denne lisensen bør nedskrives, og
er nedskrevet, til null allerede i regnskapet for 2019.
Det har vært arbeidet med ulike alternativer for selskapet og for å sikre aksjonærenes
interesser. Dette inkluderer både samarbeid med andre aktører og ny aktivitet i selskapet.
Flere fusjonsforslag er blitt vurdert. I tilfellet Zenith anbefalte styret at Zenith på visse
betingelser skulle overta alle aksjer i Nordic Petroleum AS. Zenith forutsatte imidlertid at
våre aksjonærer skulle investere et betydelig beløp i Zenith. Dette lot seg ikke gjennomføre,
og intensjonen ble ikke gjennomført.
Styret laget også et strategidokument for selskapet. Det ble her fremhevet muligheten for
revitalisering via et spennende prosjekt i Canada, et prosjekt med positiv kontantstrøm og
betydelig vekstpotensial. Strategien ble utarbeidet i 2019, men videre arbeid tilhører 2020.
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Dette ville krevet en betydelig oppkapitalisering av selskapet. Senere vekst ville sikres med
den positive kontantstrøm og opplåning basert på verdi av eiendeler. Det ble inngått en
avtale med ekstern megler; 25 millioner kroner i ny egenkapital skulle gi nye investorer 66%
av selskapet. Det må være riktig å anføre at dette initiativet ble i første omgang drept av
petroleumsmarkedet og koronapandemien.
Det er styrets oppfatning at det fortsatt ligger muligheter og realiserbare verdier i selskapet,
og styret vil be generalforsamlingen om fornyede fullmakter slik at muligheter fortsatt kan
utredes og vurderes.
Selskapet har i 2019 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. Markedet i Canada
for lisenser som Chard har imidlertid vært nærmest ikke-eksisterende.
Det ble i 2019 gjennomført en kontantemisjon i henhold til styrefullmakt. Emisjonene var
kr. 310.000.
Det vil i 2020 være behov for ytterligere kapitaltilførsel, og styret vil derfor be
generalforsamlingen om fornyete fullmakter.
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
Slike forhold er i det alt vesentlige dekket av det ovenstående
Bokførte verdier
Styret har gjort en gjennomgang av balansen og finner det nødvendig å nedskrive
selskapets verdier til null i lys av tilbakeleveringen av Chard-lisensen. En mulig gevinst fra
en rettsprosess i UK er det ikke funnet riktig å ta inn i balansen.
Årsresultat
Årsresultatet for morselskapet og konsernet ble underskudd på henholdsvis kr. 10.500.382
og kr. 10.591.473.
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 2019. Det er den fortsatt, og
ytterligere kapitaltilførsel vil være nødvendig til fortsatt drift. Selskapet har redusert
kostnader til et minimum.
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Strategi for fremtiden
Det ligger visse urealiserte verdier i selskapet. I tillegg er det et skattemessig fremførbart
underskudd i morselskapet på over 25 millioner kroner. En mangeårig tilstedeværelse i
Canada representerer også en indirekte verdi. Styret gjennomførte et strategiarbeid ved
årsskiftet 2019/2020 og konkluderte med at en betydelig kapitalinnhenting kan gi
muligheter i den mer konvensjonelle petroleumssektoren i Alberta Canada. Selv om
selskapet ikke maktet å reise tilstrekkelig kapital til et konkret prosjekt den gang, er
mulighetene der, og prisnivået er gunstig sett fra kjøpersiden.

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 UlvEirik Steinsvik (varamedlem). Selskapets daglige leder er Knut Tollefsen. Sistnevnte har
imidlertid vært alvorlig syk over lenger tid og har dessverre ikke vært i stand til å ivareta
sine plikter.
Fortsatt drift
Til tross for forholdene som er beskrevet over, mener styret at fortsatt drift bør sikres, og
årsregnskapet for 2019 er følgelig satt opp under denne forutsetning. Selskapet må
imidlertid tilføres ytterligere kapital for å kunne gjennomføre den forestående juridiske
prosessen i UK og ikke minst tilrettelegge for nye muligheter og aktiviteter.
Ytre miljø
Selskapet har pr. dato ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø.
Forskning og utvikling
Selskapet driver ikke egen forskning og utvikling.
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.
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Aksjonærforhold
Aksjen er notert på Fondsmeglerforbundets OTC-liste under ticker NOPE. Aksjen er lite
omsatt.
Lysaker, 10. september 2020

Per Gunnar Løge
Styreleder

Garry Mihaichuk
Styremedlem

Ulv-Eirik Steinsvik
Styremedlem (vara)
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