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Oslo Børs' rakettaksje, Panoro Energy, får svi etter
resultatfremleggelse. Kjøpte kjendisinvestor Christen Sveaas
seg inn for tidlig, eller vil det vise seg at tidspunktet var helt
ideelt?

Av: Johann D. Sundberg
Publisert: 13.11.2018  Oppdatert: 13.11.2018

Til tross for en ganske svak kursutvikling etter at oljeprisen begynte å falle i
begynnelsen av oktober, er Panoro Energy-aksjen den aksjen med suverent
best avkastning så langt i år. Selv etter et kursfall på over syv prosent
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tirsdag er førsteplassen fortsatt i behold.

Den voldsomme kursoppgangen for det lille oljeselskapet har skjedd
samtidig som det er foretatt store strukturelle endringer i selskapet finansiert
gjennom løpende emisjoner. Først i sommer gjennom oppkjøpet av DNOs
virksomhet i Tunisia hvor DNO også kom inn på eiersiden. Nylig annonserte
Panoro videre et nytt oppkjøp i Tunisia, som ble finansiert gjennom en rettet
emisjon som førte til at Christen Sveaas-selskapet Kistefos er i ferd med å
bli storaksjonær i selskapet.

LES OGSÅ:
DNO med første utbytte på 13 år

Ifølge selskapets egen presentasjon vil alle de strategiske grepene i
inneværende år, medføre at det vokser fra å være et selskap med en
produksjon på 400 fat per dag i januar 2018 til en produksjon på over 3.000
fat per dag i januar 2019. Selskapet er altså et helt annet i dag, enn hva det
var ved inngangen til året.

Men så langt tjener selskapet heller ikke penger. Regnskapet for tredje
kvartal, som ble lagt frem tirsdag morgen, viste et underskudd på nesten tre
millioner dollar. Det er vesentlig svakere enn både i andre kvartal og tredje
kvartal i fjor. Noe av underskuddet kan imidlertid forklares med store utgifter
knyttet til de mange strategiske grepene som er gjort.

Fra utsiden er det litt vanskelig å hva i regnskapet for tredje kvartal som
eventuelt skal ha overrasket markedet så voldsomt slik at det rettferdiggjør
kursfallet tirsdag. Er det virkelig grunn til å spørre om Christen Sveaas kom
seg for sent inn i årets kursrakett på Oslo Børs?

Svaret er neppe. For det første har aksjen allerede falt fra en topp på 23,40
kroner i slutten av september, til 16,60 kroner ved lunsjtider tirsdag. Og dem
som har satset på Panoro-aksjen har neppe gjort det basert på forventninger
til regnskapet for tredje kvartal. Den kanskje viktigste hendelsen i kvartalet
var tross alt at oljeproduksjonen startet på Dussafu-feltet i Gabon i
september, hvor Panoro eier en liten andel. Helt i slutten av kvartalet, med
andre ord. Først i fjerde kvartal ser vi effekten.

Konsernsjef Bengt A. Rem i Sveaas-selskapet Kistefos betoner da også
overfor DN.no at de har kjøpt aksjeposten basert på en forventning en
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høyere oljeproduksjon de neste årene.

Det høres jo ikke så dumt ut. Men på den andre siden. Gabon, Tunisia og
Nigeria, hvor Panoro har sin virksomhet, er vel ikke verdens mest politisk
stabile land. Det er langt fra sikkert at alt kommer til å gå som planlagt.
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