Vedlegg 2
Styreformannens tale
Etter nærmere 7 år som styreformann i Noreco ASA, står selskapet ved et veiskille hvor det er
naturlig at ansvaret for selskapets videre utvikling ivaretas av ny styreleder og et nytt styreteam.
Den nye styrelederen Ståle Kyllingstad var en av gründerne i selskapet, satt i styret i den første
tiden og er nå den største personlige aksjonæren i selskapet. Ole Melberg har også vært med helt
fra starten. Dette gir god kontinuitet og kunnskap om selskapets operasjonelle og finansielle
aktiviteter, og jeg er overbevist om at det nye styret vil utvikle selskapet videre til beste for både
ansatte og aksjonærer. Det er fortsatt relativt turbulente forhold i markedet, men i olje- og gass
sektoren i Norge er det stor optimisme etter store funn på norsk sokkel i 2011.
Noreco har vært gjennom en meget utfordrende periode det siste året. Selskapet har de siste
månedene gjennomført en finansiell og operasjonell konsolidering med salg av de eldre
produksjonsfeltene; Siri, Brage, og Sør- Arne. Salg av produksjon har gitt inntekter på om lag 1.5
milliarder NOK til Noreco som bl.a. har gitt oss mulighet til å redusere obligasjonsgjeld med 270
millioner NOK. Vi investerer over en milliard i ny produksjon fra feltene Huntington i UK og Oselvar
på søndre del av norsk sokkel. Disse nye feltutbyggingene vil tilføre selskapet ny produksjon på 78000 fat pr. døgn i løpet av første halvår 2012. Den 3. viktige pilaren er letevirksomheten. Noreco
har en de mest omfattende leteporteføljene på norsk sokkel. Gjennomsnittlig kommersiell uttelling
de siste 3-4 årene har vært bra, men de siste 10-12 månedene har det blitt noen tørre hull. Det
planlagte leteprogrammet gir oss gode muligheter til å gjøre nye kommersielle funn i løpet av
høsten og vinteren. Det Norske Oljeselskap er et godt eksempel på at lykken kan snu seg over
natten.
Jeg er glad for at valgkomite og aksjonærer har funnet plass til 2 av medlemmene i det utgående
styret som også gir kontinuitet i forholdet mellom administrasjon og styre. Jeg vil benytte
anledningen på vegne av oss 3 som trer ut av styret til å takke ledelsen og de ansatte for å ha
gjennomført en meget omfattende finansiell og operasjonell restrukturering med døgnet rundt
jobbing gjennom hele sommeren. Det viser at Einar Gjelsvik og hans nye lederteam har en
imponerende tæl og forhandlingsevne som jeg er sikker på at det nye styret vil få mye glede av.
Jeg vil takke de fremmøtte aksjonærer for støtten gjennom mange år, og ønske det nye styret
lykke til med de mange formidable oppgaver de står overfor, med bl.a. å få aksjeverdien tilbake til
gamle nivåer og videre oppover. La oss krysse fingrene for nye funn!
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