BølgeKraftBøjer
- et investeringsprojekt i vedvarende energi
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Vil du
være med til
at skrive et nyt,
historisk kapitel
i fortællingen
om vedvarende
energi i
Danmark?
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Danmark er omgivet af vand
Vi har i årtier gået forrest i udviklingen af bæredygtige, vedvarende energikilder,
der kan afløse de fossile brændstoffers skadelige indflydelse på kloden og klimaet.
Vindmøller, biogas og solvarmeanlæg er blot nogle af de alternativer, der udviklet
på dansk jord, alle med hver deres styrke og relevans.
Med dette nye investeringsprojekt lancerer vi

BølgeKraftBøjer - (BKB)
- Energi udvundet af bølger til havs – helt enkelt.
Som investor og medejer kan du nu være med til at søsætte det første større
projekt indenfor bølgekraft, der lanceres i foråret 2018 i et forprojekt ud for
Hanstholm på den jyske vestkyst.

Du kan være
med fra starten
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Hvor langt er bølgekraftprojektet?
BKB 00: Forprojekt med
60 stk.bøjer – søsættes primo 2018.
BKB 01: Hovedprojekt med 5.000 stk.
bøjer 01 vil søsættes, når erfaringerne
fra BKB 00 er indhentet, kvalificeret og
justeret.
BKB 00 og 01 vil begge være funderet i befolkningen, se ovenstående - især
i det regionale område, hvor produktionsanlægget for bøjedelen vil blive
anlagt og blive samlet, testet, kvalitetskontrolleret og distribueret.

Formål

BKB-projektet skal tydeliggøre, hvor store gevinster, der er at hente ved
at udnytte bølgekraftens uendelige energi og derved skabe fundament
for en ny folkebevægelse for en vedvarende energikilde.
Vi arbejder med lokale, regionale aktører -det være sig udviklere, forskermiljøer, produktionsanlæg, investorer, producenter og øvrige arbejdspladser
for at sikre forankringen og ejerskabet lokalt, regionalt, nationalt og på sigt
internationalt. Vi vil skabe nye arbejdspladser inden for vedvarende energi
og vi ønsker derudover at bringe mere diversitet ind i strømproduktionen.

Hvordan finansierer vi ?

For at have de lavest mulige finansieringsomkostninger har vi inddelt finansieringen i to faser. På den måde spares der mange millioner på de samlede
etableringsomkostninger, penge der i stedet bruges til at styrke din investering i BølgeKraftBøje-projektet.
Fase 1:
Der udstedes 100.000 stk. forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean
Wave Power A/S. Hver forhåndsrettighed til tegning af aktier i Ocean Wave
Power A/S koster kr. 930,-.til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S er
forhåndsreserveret.
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De 100.000 stk. forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power
A/S sælges efter først til mølle-princippet. En stor del af forhåndsrettigheder
Der kan både anvendes private frie midler og pensionsmidler.
Hvis man anvender pensionsmidler, skal man sikre sig minimum 11 stk.
forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S.
Læs mere om investeringer med private frie midler eller pensionsmidler
i unoterede aktier på hjemmesiden.
Virksomheder kan også købe forhåndsrettigheder til tegning af aktier i
Ocean Wave Power A/S.

Salget af de 100.000 stk. forhåndsrettigheder vil indbringe
kr. 93 mio., der primært skal bruges til:
Etablering af storskala-test med 60 stk. BølgeKraftBøjer
•

 fprøvning af indbyrdes afstand/placering, så vi på et senere tidspunkt
A
med de 5.000 stk. BølgeKraftBøjer undgår “skyggepåvirkninger” mellem
BølgeKraftBøjerne, så vi undgår at den første BølgeKraftBøje tager noget
af kraften ud af bølgen, inden bølgen når den næste BølgeKraftBøje.

•

 fprøvning af forskellige compositelegeringer med genbrugscomposite
A
fra f.eks. sønderdelte vindmøllevinger.

•

 fprøvning af forskellige overfladebehandlinger, der kan bidrage til
A
mindre servicering uden at gå på kompromis med havmiljøet.

•

 fprøvning af bundankre i beton, til de BølgeKraftBøje-projekter, hvor der
A
ikke kan anvendes skrueankre.

•

Etablering af monopile ude i havet. Monopilen får tilført den producerede
strøm fra BølgeKraftBøjerne. Her bliver al strømmen samlet i et kabel og
ført ind til land (ca. 2,3 km.)

•

Udfærdigelse af udbudsmateriale til aktieemissionen, der skal
godkendes af Finanstilsynet.

•

Revisorer, advokater, ingeniør rapporter, markedsføring m.v.

Vi forventer, at selve aktieemissionen vil foregå i september-oktober 2018.
Administration: Tallene fremgår i budgettet for 2018.
Note: De sidste 4 måneder af 2017 er en del af 2018 i budgettet.
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Fase 2:
Selve aktieemissionen gennemføres i september 2018. Her indbetales
yderligere kr. 8.370,- pr. aktie. Den samlede indbetaling på kr. 9.300,konverteres til aktiekapital.
Vores finansieringsmodel skal opfylde to mål:
1. Minimere din risiko og 2. Styrke din investering:
Vi får dels afprøvet projektet på et tidspunkt, hvor det er billigst at justere i
BKB-projektet (f.eks. tilpasningen af den indbyrdes afstand mellem bøjerne)
Vi får samtidig en kapitalstyrke, der gør os forhandlingsstærke ifm. indkøb
m.v. Desuden har vi allerede medfinansieringen på plads ifm. Innovationsfonds-ansøgninger.

Et naturligt valg
•	Udviklingen af nye, vedvarende
energikilder kan bidrage til virksomheder CSR-politik for forretningsdrevet samfundsansvar mht.
klima og miljø.

•	Kan medvirke til klimaforandringsbekæmpelse, f.eks. ved at
levere strøm til mindre ø-samfund, der ellers er afhængige
af dieselgeneratorer.

•	Kan spille konstruktivt ind i Borgmesterpagten og andre officielle
aftaler om at nedbringe mængden
af CO2, lokalt som regionalt

•	Kan medvirke til genopbygning
af koralrev, afsaltningsanlæg til
havvand, opbygning af rev til
kystsikring

•	Kan bidrager til at opfylde Danmarks forpligtelse iht. COP 21,
Paris, hvor Danmark har skal
reducere sin CO2-udledning
frem mod 2030 med 39 procent

•	Bølgekraft kan minimerer risikoen for store prisstigninger i
el-sektoren - bl.a som følge af
forandringer i den tyske energiinfrastruktur, nedlæggelsen af
a-kraftværker og prioriteringen/
omlægningen til brint- og el-biler.
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Bølgekraft har mange fordele
•	Fleksibilitet
Man kan bygge præcis den BKB-park man har brug for
- udvide og reducere efter behov.
•	Kompatibilitet
Bøjerne kan mikses med øvrige energiudvindingskilder og
passer glimrende sammen med havvindmølleparkerne,
der i forvejen er udlagt til energianlæg.

•	Effektivitet

Bøjen yder maksimalt ved en bølgehøjde på blot 1,5 meter.
Der er således langt større potentiale for energiudvinding
end f.eks. havmøller, der arbejder i mere snævert spekter og
har brug for mere vind for at producere el.

Vi ønsker at sikre Danmarks energi-infrastruktur
og dermed det danske samfund som helhed, der
bliver mindre sårbart overfor udefrakommende
negative og skadelige faktorer.

		

- en investering i fremtiden

Denne finansieringsmodel vil spare dig og de andre
investorer for mange millioner i udgifter til:
• Finansielle etableringsomkostninger
• Gebyrer
• Renteudgifter
Samtidig vil den stærke og solide
likviditet i BKB-projektet give meget
bedre muligheder til bl.a. at forhandle
væsentligt bedre og lavere:
• Indkøbspriser
• Transportpriser
• Servicepriser
Alt sammen til gavn og optimering
for dig og dine med-investorers
investeringer.

Find os på

Er du interesseret - så kontakt:
Ocean Wave Power A/S
Frederiksgade 8, 5700 Svendborg - DK
Mail:
Tlf:

kontakt@oceanwavepower.dk
+45 2466 6345

CVR: 38991787

www.oceanwavepower.dk

