
 
 
 
Förslag till beslut vid Bolagsstämma 30 juni 
 
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)  
 
Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget avser att lämna ett 
förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden senast en vecka före stämman.  
 
De föreslår följande: 
 
11. Förslag att till styrelsen omvälja Anders Olsson, Finn Johnsson och Björn Hedberg som 
styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande 
räkenskapsår. Samt att Finn Johnsson omväljes till styrelsens ordförande. 
 
12. Förslag att till revisor omvälja auktoriserade revisorn Johan Kaijser. 
 
13. Förslag att arvode till styrelse ska vara detsamma som föregående år innebärande att 
styrelsearvode skall utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och 100.000 kronor till vardera 
ordinarie extern styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 250.000 kronor 
ska utgå.  
Föreslås vidare att revisorn skall ersättas enligt löpande och godkänd räkning. 

 

Styrelsens förslag till Beslut om godkännande av nödvändig omstrukturering av bolaget och 
överlåtande av  tillgångar (punkt 15) 

 
Bakgrund 
Under hösten 2019 flyttades befintlig processanläggning från Spanien till Fredriksvaerk i Danmark. 
Återvinning av olja, stål och kolpulver från utslitna däck skulle påbörjas så snart monteringen av 
anläggningen var färdigställd. 
 
I början av 2020 hade bolaget flera demonstrationer av processanläggningen och CASO-tekniken för 
potentiella beställare. Sedan kom den globala pandemin av covid-19. 
Bolaget befinner sig sedan månader i ett likvidmässigt kritiskt läge. Bolaget försökte under 2019 med 
en företrädesemisson som inte var lyckosam, och med den globala pandemin har tillståndet 
försämrats. Bolaget har sedan flera månader klarat likviditeten genom olika brygglån.  
Bolaget har idag ansvar för skulder på drygt 30 miljoner kronor. För att undvika en konkurs har det 
sedan en tid pågått parallella förhandlingar med långivare och potentiella beställare av vår produkt.  
Dessa ser ut att ge ett möjligt positivt utfall. Tyvärr var bolaget alltjämt i behov av likviditet omgående. 
Styrelsens uppdrag är att säkerställa bolagets överlevnad och tillvarata aktieägarnas intressen. 
Styrelsen har därför nödgats fatta beslut som innebär att bolag inom Cassandra-sfären har 
omstrukturerats enligt nedan, samt att vissa väsentliga tillgångar överlåts till ett nytt, för Cassandra 
Oil AB, intressebolag. 
 
Omstrukturering 
Cassandra Oil AB, där våra aktieägare finns, ägde dotterbolaget Cassandra Oil Processing AB. Det är i 
Cassandra Oil Processing AB som processanläggningarna produceras och där de anställda finns. 
  
Ardnassac AB (fd. Cassandra Oil Technology AB) är ett bolag som enbart innehåller försäkringstvisten 
avseende branden 2017. Ardnassac AB separerades från Cassandra Oil AB under förra året för att 
lättare kunna attrahera investerare och potentiella beställare av vår processanläggning. 



 
 
 
Ett nytt bolag, Cassandra Ltd., har under 2020 bildats på Guernsey, Storbritannien. Nuvarande 
styrelseledamöter i Cassandra Oil AB kommer också att finnas med i styrelsen för Cassandra Ltd. 
Cassandra Oil AB säljer Cassandra Oil Processing AB till Cassandra Ltd. Vidare så köper Cassandra Oil 
AB tillbaka Ardnassac AB som sitt dotterbolag så att försäkringstvisten således ägs av Cassandra Oil AB. 
Det möjliga utfallet av försäkringstvisten kommer härmed Cassandra Oil AB:s aktieägare till del 
outspätt. 
 
Överlåtande av väsentliga tillgångar 
Cassandra Oil AB (och Cassandra Oil AB:s grundare och nuvarande VD Anders Olsson) överlåter alla 
immateriella rättigheter, patent, etc. till Cassandra Ltd. Cassandra Oil AB överlåter 
även processanläggningen som står i Fredriksvaerk till Cassandra Oil Processing AB, ett bolag som efter 
omstruktureringen ägs av Cassandra Ltd. 
 
Konsekvens av omstruktureringen  
Genom ovan beskrivna omstrukturering och försäljningar är syftet att Cassandra Oil AB blir skuldfritt 
och delägare i Cassandra Ltd. Ägarandelen i Cassandra Ltd kommer att slutligt bekräftas efter att 
omstruktureringen slutförts. Cassandra Oil AB blir därmed ett förvaltningsbolag av aktier i Cassandra 
Ltd och av kapital. En nära förestående konkurs är därmed undanröjd. Cassandra gruppen skapar en 
ren och skuldfri struktur som ger kunder och investerare förtroende samt möjliggör intressanta 
samarbeten. 
Cassandra Oil AB:s aktier planeras att åter noteras på en svensk börs. 
Cassandra Ltd. har bildats på Guernsey, Storbritannien, för att mer fördelaktigt kunna genomföra 
emissioner till internationella investerare och avtal för försäljning av betydande antal 
processanläggningar. Detta arbete är långt framskridet och Cassandra Ltd. kommer att redogöra för 
detta när så är möjligt. 
Cassandra Oil AB blir en av flera starka aktieägare i Cassandra Ltd. Övriga aktieägare är olika investerare 
som träder in i Cassandra-sfären med nytt nödvändigt kapital. Anders Olsson blir också en aktieägare 
i Cassandra Ltd. Genom överlåtande av immateriella rättigheter, patent och att avstå från sin sedan 
tidigare avtalade rätt till royalty per såld processanläggning, så får Anders Olsson i stället aktier i 
Cassandra Ltd. 
 
 
 

 
För ytterligare information, kontakta 
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00 
 
 
Detta är Cassandra Oil AB 
 
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel 
uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.  


