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PRESSEMEDDELELSE FRA NUNAOIL A/S

NUNAOILs årsregnskab 2015
NUNAOIL A/S kunne i 2015 fejre 30 års jubilæum, idet selskabet blev stiftet i forbindelse med
tildelingen af en olieefterforskningslicens onshore Jameson Land, Østgrønland, i slutningen af
1984. Konsortiet bestod i starten af ARCO, Arktisk Mineselskab A/S og NUNAOIL A/S, hvor
NUNAOIL var båren partner i efterforskningsfasen med en licensandel på 25 %.
Efterforskningsaktiviteterne foregik i perioden fra 1985 til 1989, og bestod primært af
indsamling af seismiske data. Efter 25 års stilstand i Jameson Land har kulbrintepotentialet i
området på trods af de drastisk faldende oliepriser igennem 2014 og 2015 skabt fornyet
interesse, idet det britiske olieselskab GGO (Greenland Gas & Oil Plc.) og NUNAOIL, i 2015 fik
tildelt to efterforskningslicenser i området på i alt 5.495 km2. NUNAOIL er båren partner i
efterforskningsfasen med en licensandel på 6,25%. En deltagelse, der som i alle andre licenser,
sikrer grønlandsk indflydelse, medbestemmelse, adgang til industrispecifik know-how og ikke
mindst opbygning af erfaring med kulbrinteefterforskning i Grønland.

Efterforskningsaktiviteter i 2015
Offshore Vestgrønland har der i løbet af 2015 ikke været større operationel aktivitet, idet
efterforskningsfokus udelukkende har været på en fortsat vurdering af kulbrintepotentialet i
licenserne.
Efterforskningsaktiviteten vil i de kommende år især være præget af, hvorvidt der tages en
beslutning om en eller flere af licenserne i Baffin Bugt indtræder i en anden delperiode.
Som i de sidste par år forventer NUNAOIL at efterforskningen også i 2016 vil have fokus på
Grønlandshavet udfor Nordøstgrønland, hvor der stadig skal indsamles data som led i
licensernes arbejdsprogrammer. Det forventes, at der også i 2016 vil blive indsamlet 2D
seismiske data, der vil danne grundlag for den videre geologiske kortlægning og evaluering af
områdets prospektivitet (lønsomhed).
Efterforskningsindsatsen på land vil givetvis i de næste par år stige med de nyligt tildelte
licenser på Jameson Land og en ny udbudsrunde på Disko og Nuussuaq-halvøen er planlagt i
2016.

Økonomisk resultat i 2015 og forventninger til 2016
Årets resultat blev et underskud på 6.579.000 kr., hvilket er 1,6 mio. kr. bedre end forventet.
Hovedårsagen hertil var implementering af spareprogrammer på omkostningssiden. Selskabet
har tidligere haft en væsentlig omsætning ved salg af seismik, men da der ikke er investeret i
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seismiske data i de senere år, forventes der ingen omsætning fra salg af data og dermed heller
ikke overskud i selskabet.
Den fremtidige udvikling af olieprisen er behæftet med større usikkerhed end tidligere set.
Globalt har industrien i 2015 brugt 20 % mindre på efterforskning end i hvert af de foregående
fem år (kilde IEA). Det er bestyrelsens vurdering at disse besparelser på efterforskning ikke vil
være permanente og globalt vil stige igen, hvis der skal skabes sikkerhed for forsyningen også i
fremtiden. Det er dog givet at hele olieindustrien står overfor betydelige udfordringer og
tilpasninger de kommende år. Dette vil også få betydning for NUNAOIL, og selskabet har i 2015
taget de første indledende drøftelser og tiltag for hvordan selskabet fremadrettet bedst kan
være til gavn for dets ejere. I disse bestræbelser har selskabet fået godkendt et erhvervsPhDprojekt, hvis formål er at øge interessen for efterforskning i Grønland og minimere
efterforskningsrisici og efterforskningsudgifter.
NUNAOIL forventer et underskud på 7.034 mio. kr. i 2016.
For uddybende kommentarer eller yderligere oplysninger kontakt venligst administrerende
direktør Hans Kristian Olsen på (+299) 32 87 03 eller hko@nunaoil.gl.
----------------------------------FAKTA - OM NUNAOIL A/S
 NUNAOIL er Grønlands nationale olieselskab og er ejet 100 % af Grønlands Selvstyre.
NUNAOIL har eksisteret i mere end 30 år og selskabets opgaver er fastsat i Lov om
NUNAOIL, hvori det fremgår, at NUNAOIL varetager den nationale deltagelse i
Grønlands kulbrinteefterforskning.


NUNAOIL deltager som ikke-operativ partner med henholdsvis 12,5 % eller 6,25 % i alle
eksisterende efterforsknings- og udnyttelsestilladelser (eneretstilladelser) på
grønlandsk sokkel.



NUNAOIL er båren partner i efterforskningsperioden og Grønland betaler således ikke
for efterforskningsaktiviteterne. NUNAOIL deltager på lige fod med de andre partnere i
licenserne. NUNAOIL´s partnere dækker i efterforskningsperioden NUNAOIL´s
omkostninger ved operationerne. På den måde skærmes det grønlandske samfund for
de kommercielle og operationelle risici forbundet med aktiviteterne i
efterforskningsfasen.



NUNAOIL er som det eneste selskab med i samtlige eneretstilladelser i Grønland og
spiller derfor en unik og central rolle i forhold til at sikre den bedste udnyttelse af
ressourcerne i Grønland. NUNAOIL kan på den måde fastholde og forankre viden i
Grønland samt forøge muligheden for efterforskningssucces på tværs af de forskellige
partnerskaber i licenserne.



NUNAOILs daglige arbejde består blandt andet i tolkning af data, deltagelse i
licensmøder, understøttelse til udarbejdelse af materialer og scenarier, varetagelse af
juridiske opgaver i de mange aftaler, som regulerer samarbejdet med partnerne.
Endeligt arbejder NUNAOIL for at efterforskningen foregår med størst mulig
hensyntagen til sikkerhed og miljø.
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Ved udgangen af 2015 var NUNAOIL aktiv i 17 efterforskningsudnyttelsestilladelser, der dækkede et samlet areal på 99.394 km2.



NUNAOIL har seks medarbejdere, der alle bor og arbejder i Nuuk og
medarbejderstaben består primært af specialister indenfor olieindustrien.

og

NUNAOILs mission er at deltage i efterforskning og udvinding af kulbrinter i Grønland ved at
være partner i samtlige kulbrintelicenser, som tildeles olieselskaber, for at sikre størst muligt
samfundsøkonomisk udbytte til Grønland, samt opbygning og forankring af viden og knowhow
i Grønland.
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