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INFORMASJON OM PARETO STAUR ENERGY AS 
Pareto Staur Energy AS (Selskapet) er et investeringsselskap hvis formål er å investere i globale energi og 
energi/hydro-service selskaper. Investeringene foretas gjennom det aktive forvaltningsmandat Pareto Staur Energy 
(PSE), hvor Pareto Asset Management AS er Kapitalforvalter. 
 
Selskapsform   Aksjeselskap 
Tidspunkt for selskapsetablering/første kapitalinnskudd   1. kvartal 2012 
Levetid   6 år (opsjon 2 år) 
Investeringsperiode   2 år (opsjon 1 år) 
Total innbetalt egenkapital 30.09.2015 NOK 81 091 000 
Total utbetalt egenkapital 30.09.2015 NOK 6 471 900 
Total utbetalt egenkapital pr. aksje 30.09.2015 NOK 3 995 
Estimert NAV pr. aksje 30.09.2015 NOK 46 888 
Sist omsatt  Ingen omsetning 

 
 
INFORMASJON OM SELSKAPETS ANDEL AV KOMMITERT KAPITAL MV. I DET AKTIVE 
FORVALTNINGSMANDATET PARETO STAUR ENERGY 
Kommitert kapital 30.09.2015 NOK 75 460 000 
Innkalt kapital 30.09.2015 NOK 61 877 200 
Uinnkalt kapital 30.09.2015 NOK 13 582 800 

 
Denne rapporten er delvis basert på engelskspråklig kvartalsrapport for PSE-mandatet fra Kapitalforvalter. 
Aksjonærer som ønsker et eksemplar av sistnevnte rapport kan sende en e-post til pbm@pareto.no. 
 
 
VERDSETTELSE AV PARETO STAUR ENERGY AS PR. 30.09.2015 
Verdsettelse av investeringene i Pareto Staur Energy AS legger til grunn siste mottatte rapport fra Pareto 
Forvaltning AS. Verdsettelsen fra Pareto Forvaltning AS er basert på EVCA-reglene (European Private Equity and 
Venture Capital Association Valuation), som er de allment anerkjente prinsippene for verdsetting i europeisk private 
equity. Verdien som rapporteres for Selskapet er beregnet som Net Asset Value (NAV). NAV beregnes som virkelig 
verdi av eiendeler fratrukket virkelig verdi av gjeld i selskapet. 
 
NAV for Pareto Staur Energy AS er pr. 30.09.2015 estimert til NOK 46 888 pr. aksje, og er basert på verdier 
rapportert fra det aktive forvaltningsmandatet Pareto Staur Energy pr. 30.09.2015. 
 
Nedenfor vises en oversikt over kostpris og virkelig verdi for Selskapets eiendeler og gjeld pr. 30.09.2015: 
 

 
 
 
 

Pareto Staur Energy AS Kostpris Virkelig verdi

Drilling Technologies Ltd 1) 21 013 336 27 940 813
Lithicon AS 2) 0 0
Pareto Staur SPV I AS 3) 20 593 570 20 859 242
West Indian Energy Holding AS 4) 13 295 528 7 569 936
Rentefond 5) 10 254 408 10 188 840
Fordring salg Lithicon AS 2) 285 862 397 080
Andre kortsiktig fordringer 272 433 272 433
Bankinnskudd 8 816 153 8 816 153
Gjeld -85 575 -85 575 
Kostpris / Verdi 74 445 715 75 958 923
Antall aksjer 1 620
Verdi pr. aksje 46 888
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1) Drilling Technologies Ltd. (Drilltek) 
− Selskapet eier 92 964 aksjer i Drilltek, til en gjennomsnittlig kostpris på NOK 226,04 (USD 28,77) 
− Aksjene er verdsatt til NOK 300,56 per aksje (USD 35,35) 
− For omregning fra NOK til USD er det benyttet valutakurs som er offentliggjort av Norges Bank 

 
2) Lithicon AS 

− Aksjene i Lithicon AS ble solgt i februar 2014 
− Av salgsprovenyet er ca. 95 % utbetalt til de selgende aksjonærer. Resterende ca. 5 % vil evt. bli utbetalt etter 

utløpet av en garantiperiode på 36 måneder. 
 
3) Pareto Staur SPV I AS (PS SPV I) 

− Pareto Staur Energy AS har en eierandel i Pareto Staur SPV I AS på ca. 19 % 
− Aksjene er verdsatt til NOK 10 414 per aksje 
− Dette selskapet har investert i aksjer og lån i/til Acona Invest AS, lån til Aqualyng Holding AS og lån til Scal 

Arabia Ltd. 
 
4) West Indian Energy Holding AS (WIEH) 

− Pareto Staur Energy AS har en eierandel i West Indian Energy Holding AS på ca. 19 % 
− Aksjene er verdsatt til NOK 4 752 per aksje 
− Dette selskapet har investert i aksjer i Fram Exploration Trinidad Ltd. 

 
5) Rentefond 

− Plassering av likviditet i Skagen Høyrente (kost NOK 3 801 000) og Pareto Høyrente (kost NOK 6 454 000) 
 
 
VERDIUTVIKLING FOR PARETO STAUR ENERGY AS 
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INFORMASJON OM PORTEFØLJEINVESTERINGENE 
Nedenfor følger en kortfattet presentasjon og nyhetsoppdatering av Selskapets porteføljeinvesteringer. 
 
 
PETRICORE LTD. (DRILLING TECHNOLOGIES LTD) (www.petricore.com) 
Petricore Ltd. (tidl. Drilling Technologies Ltd.) er et service-selskap innen mudlogging, kjerneprøveanalyser samt 
geologiske analyser til olje- og gassmarkedet. Selskapet har hovedkontor i Storbritannia, og opererer i Sør- og 
Sentral Amerika samt USA, Midtøsten og Kina. 
 
Nyheter  
Hovedpunkter i tredje kvartal: 
− Inntektene ligger noe etter, mens EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) 

fremdeles ligger litt foran budsjettet for 2015 (første syv måneder) 
− Mexico leverer stabile og tilfredsstillende økonomiske resultater, både for kjerneprøveanalyser og mudlogging 
− Abu Dhabi viser sterk vekst etter den offisielle åpningen i begynnelsen av året 
− Ny kontrakt for kjerneprøveanalyser med ADCO verdt USD 13 millioner 
− Solid ordrebok på USD 164 millioner. Dette tallet må behandles med forsiktighet da det også omfatter 

rammeavtaler 
− Den lave oljeprisen har påvirket hele sektoren og svekket etterspørselen uten at det har hatt noen vesentlig 

innvirkning på marginene 
− Kandidater for oppkjøp/fusjon vurderes fortløpende 
 
 
LITHICON AS (www.lithicon.com) 
Lithicon er et mindre oljeservice-selskap med hovedkontor i Trondheim. Selskapets teknologi består av å benytte 
fragmenter av borekakset til å modellere olje- eller gassfeltets petrofysiske egenskaper, samt å simulere 
flyteegenskapene til karbonforekomstene. Denne form for elektronisk kjerneprøveanalyse er et resultat av mer 
enn ti års forskning.  
 
Nyheter 
Lithicon ble solgt til det amerikanske børsnoterte selskapet FEI for USD 69 millioner i februar 2014. 80 % av 
transaksjonen ble utbetalt direkte til Pareto Staurs investorer i 1. kvartal 2014. Ytterligere ca. 15 % ble fullt ut 
tilbakebetalt til PSE-investorene i juni 2015. 
 
Ytterligere ca. 5 % står på sperret konto til februar 2017 (garantert overfor kjøper). Ledelsen i PSE forventer at 
tilbakebetaling fra innestående på sperret konto vil være minimal på grunn av kostnader og usikkerhet knyttet til 
visse patentrettigheter. 
 
Investeringen har vært svært gunstig for investorene i Pareto Staur, med en internrente på over 60 % per år. 
 
 
PARETO STAUR SPV I AS / ACONA AS (www.acona.com) 
Acona tilbyr konsulenttjenester knyttet til bore- og brønnoperasjoner for oljeselskap som hovedsakelig opererer i 
Nordsjøen. Selskapet bygger også krisehåndtering- og treningsanlegg for offshoresektoren. Acona har 370 ansatte 
og hovedkontor i Stavanger. 
 
Nyheter 
Markedssituasjonen i offshoresektoren viser ingen tegn til bedring. Med en oljepris på rundt USD 45 dollar fatet 
opplever Acona fortsatt kostnadspress fra kundene. Planer for ytterligere kostnadskutt i form av lønnsreduksjoner 
og andre kortsiktige og langsiktige tiltak er gjennomført og på plass. 
 
På den positive siden vil Acona fortsatt ha høy aktivitet og forholdsvis høye marginer innen brønnstyringstjenester 
og får gode anbefalinger fra Lundins boreledelse i Norge. Det mindre Acona-kontoret i Storbritannia er nå lagt ned, 
noe som betyr lavere løpende totalkostnader. 
 

http://www.petricore.com/
http://www.lithicon.com/
http://www.acona.com/
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Selskapet er fremdeles svært konkurransedyktig på konsulenttjenester, selv med færre offshoreprosjekter 
fremover. Selv om markedet fortsatt er vanskelig, ligger Acona foran budsjettet for 2015 med inntekter på NOK 
281 millioner de første syv månedene. EBITDA hittil i år er positiv med NOK 4,6 millioner. 
 
Som følge av redusert EBITDA og betydelig omstrukturering knyttet til engangskostnader, har selskapet fått en 
garanti fra samtlige majoritetseiere (PSE, NOK 8 millioner). 
 
 
PARETO STAUR SPV I AS / AQUALYNG HOLDING AS (www.aqualyng.com) 
Aqualyng er et norsk hydro-/energi-serviceselskap som utvikler, drifter og selger avsaltningsanlegg, basert på 
membranteknologi, som fjerner salt i sjøvann. Anleggene inneholder flere patenterte løsninger, blant annet et 
energigjenvinningssystem som gjør anleggene svært energieffektive per liter produsert ferskvann. Aqualyng har 
anlegg i drift i Europa, Afrika og Asia, herunder en ledende markedsposisjon i Kina.  
 
Nyheter 
I 2015 har Aqualyng og Earth Water Group operert og rapportert som ett fusjonert selskap, men den formelle 
prosessen vil ikke være fullført før utgangen av 2015. Earth Water Group har et solid fotfeste innen drift og 
vedlikehold av vannprosjekter i India. Aqualyng har besluttet å vri mer av virksomheten mot drift og vedlikehold for 
å øke selskapets soliditet og øke den forventede kortsiktige kontantstrømmen. Planen er å børsnotere det 
fusjonerte selskapet i 2017/2018. 
 
Det siste gjennomslaget er tildeling av kontrakt for levering av flaskevann ved jernbanestasjoner i India. Denne 
virksomheten forventes å gi høy og stabil kontantstrøm med en årlig omsetning på USD 15 millioner. Det forventes 
at det fusjonerte selskapet vil redusere PSE-aksjonærenes risiko vesentlig. 
 
I første halvår 2015 leverte det fusjonerte selskapet en positiv EBITDA på USD 3,3 millioner (urevidert). Dette er en 
betydelig forbedring i forhold til samme periode i fjor, da selskapets EBITDA var USD -1,7 millioner. 
 
 
PARETO STAUR SPV I AS / ResQ (www.resq.no) 
ResQ sin virksomhet ble opprinnelig etablert i 1973 som «Statens Havarivernskole», og er leverandør av sikkerhets- 
og beredskapsopplæring. ResQ som selvstendig selskap ble etablert i 2001, og har siden hatt stor vekst med 
sikkerhetssentre i Stavanger, Haugesund og Kristiansund. Selskapets kunder består hovedsakelig av olje- og 
gassoperatører og oljeserviceselskaper. Selskapet er 100 % eiet av Acona. 
 
Nyheter 
Etter en meget laber sommer har aktiviteten i ResQ økt, med fulle offshorekurs og opplæringssentre i september 
og oktober. Utsiktene for november og desember er fremdeles dårlige. 
 
Med den betydelige nedgangen i offshoresektoren generelt forventes mindre offshorearbeid og kursvirksomhet i 
2016. For å være forberedt på enda lavere aktivitetsnivå har ResQ hittil i år klart å redusere kostnadene med 20 % 
sammenlignet med 2014, og flere kostnadskutt er planlagt mot slutten av 2015. 
 
Kontantstrømmen er fortsatt positiv, selv om ledelsen har redusert forventningene for 2015 fra NOK 18 millioner 
til NOK 12 millioner (EBITDA). 
 
Fra forrige rapport: I 2. kvartal vant ResQ en viktig fireårskontrakt med Statoil. Kontrakten ventes å bli gjennomført 
i løpet av andre halvdel av 2015 og vil styrke forventede inntekter og marginer fremover. 
 
 
WEST INDIAN ENERGY HOLDING AS / WEST INDIAN ENERGY LTD 
West Indian Energy Ltd. (West Indian) har eierandeler i tre oljefelt i Trinidad (Inniss Trinity, Jasmin og Cory 
Moruga). Selskapets strategi er å investere i eksisterende felt på land i Trinidad der sannsynligheten for økt 
oljeproduksjon er høy. West Indian har en kompetent ledelse med lokal tilstedeværelse, kapital til å gjennomføre 
boreoperasjoner samt avanserte tekniske løsninger for bedre treffsikkerhet og høyere oljeutvinningsgrad. 
 

http://www.aqualyng.com/
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Nyheter 
Ved å kutte kostnader og optimalisere produksjonen har Trinidad-virksomheten hatt sin første måned med positiv 
kontantstrøm i august. Dette er en viktig milepæl for selskapet som viser at det er mulig å drive lønnsomt selv med 
en oljepris på USD 40 per fat. 
 
I løpet av de siste seks månedene har selskapet klart å øke produksjonen gradvis, samtidig som det er utarbeidet 
en klar strategi på kort og mellomlang sikt. Korttidsplanen er å holde kostnadene på et så lavt nivå som mulig og 
fortsette å øke feltproduksjonen ved å rekomplettere 5–10 planlagte brønner til en pris på bare USD 100 000 per 
brønn. De fem første brønnene forventes å komme i produksjon før utgangen av året, noe som vil gi en produksjon 
på over 200 fat per dag. Nimånedersmålet er fortsatt 300 fat per dag med en kapitalkostnad på USD 1 million. 
 
Planen på mellomlang sikt er å drive en svært effektiv virksomhet og utnytte Pareto Staurs og ledelsens 
kompetanse på oppkjøp og fusjoner til å kjøpe opp og fusjonere med produserende felt på Trinidad (flere lokale 
operatører og felteiere er for øyeblikket på konkursens rand på grunn av høye faste kostnader). Parallelt 
forbereder selskapet seg på å bore grunne brønner med lav risiko (ikke letebrønner). Hvis og når oljeprisen øker, vil 
selskapet være attraktivt og klart til notering på AIM-børsen (børsnotering i London). 
 
 
OMSETNING AV SELSKAPETS AKSJER I ANNENHÅNDSMARKEDET 
Investorer som har interesse for kjøp eller salg av Selskapets aksjer, bes kontakte sin investeringsrådgiver i Pareto 
Wealth Management AS (PWM). De som ikke har et direktenummer kan ta kontakt med PWMs BackOffice i 
Stavanger på telefon: 51 77 97 00 eller e-post: pwm@pareto.no. 
 
 
KONTAKTINFORMASJON 
For spørsmål knyttet til selskapet, er det bare å ta kontakt med undertegnede. 
 
Med vennlig hilsen, 
for Pareto Business Management AS / Pareto Wealth Management AS 
 
Hans Gunnar Martinsen    Rune Wassum 
Business Manager     CEO 
Tel: + 47 22 01 58 88    Tel: + 47 22 87 87 00 
Faks: + 47 22 87 88 00    Faks: + 47 23 23 99 01 
E-post: hgm@pareto.no    E-post: rune.wassum@pareto.no 
 

mailto:hgm@pareto.no
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