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VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH
NASDAQ OMX First North (”First North”) är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika
börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad
marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som
ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är
mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel
på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX
Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING
Denna Bolagsbeskrivning utgörs av, utöver föreliggande dokument, årsredovisning för
2011 (då Cassandra Oil AB hade firman Factum Electronics AB och bedrev annan
verksamhet) samt Cassandra Oils delårsrapporter för perioderna januari-mars 2012 och
januari-juni 2012. Dessa dokument finns tillgängliga på Cassandra Oils hemsida
www.cassandraoil.se och skall läsas som en del av denna Bolagsbeskrivning. I avsnittet
”Finansiell Information” (sid 16 ff) återfinns ett utdrag ur Cassandra Oil ABs
delårsrapport för perioden januari – juni 2012.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport för perioden januari – september 2012

30 november 2012

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2012

28 februari 2013

DEFINITIONER
I förevarande Bolagsbeskrivning används följande defintioner:
”Cassandra Oil” avser den koncern i vilken Cassandra Oil AB (publ), org nr 5565266516, är moderbolag, eller Cassandra Oil AB (publ) separat, beroende på sammanhanget.
”Remium” avser Remium Nordic AB, org nr 556101-9174.
”Euroclear” avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074.
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BAKGRUND OCH MOTIV
Den 8 februari 2012 offentliggjorde den tidigare styrelsen i bolaget (som då hade firman
Factum Electronics Holding AB) ett förslag till omstrukturering och
verksamhetsförändring innebärande att den gamla verksamheten inom digitalradio som
bedrevs genom det helägda dotterbolaget Factum Electronics AB skulle avyttras samt att
bolaget genom apportemission skulle förvärva Cassandra Oil Technology AB och därmed
ändra koncernens verksamhetsinriktning till att avse produktion av olja och gas ur
kolvätehaltigt avfall.
Bakgrunden till förslaget till omstrukturering och verksamhetsförändring var att den
dåvarande styrelsen i Factum Electronics Holding bedömde att ägarsituationen – med en
huvudägare med ägarintressen i andra bolag med verksamhet i samma bransch som
Factum Electronics AB – hade utgjort ett värdefullt stöd i fråga om att reda ut och stärka
koncernens ekonomiska ställning i det besvärliga läge som rådde under hösten 2011.
Samtidigt begränsade ägarsituationen Factum Electronics AB:s långsiktiga
utvecklingsmöjligheter och den skapade även en brist på transparens som gjorde
verksamheten mindre lämpad att vara marknadsnoterad. Styrelsens slutsats var därför att
aktieägarna skulle ges en betydligt bättre möjlighet till framtida värdetillväxt om
moderbolaget Factum Electronics Holding AB avyttrade dotterbolaget Factum
Electronics AB och i stället förvärvade en annan verksamhet.
Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2012 beslutades att godkänna förslaget till omstrukturering och verksamhetsförändring. Vid bolagsstämman framlades en fairness opinion av
Grant Thornton, med slutsatsen att Grant Thornton anser att överlåtelsen av
dotterbolaget Factum Electronics AB är skälig ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna
i Factum Electronics Holding AB.
En ny bolagsordning innefattande namnbytet till Cassandra Oil AB registrerades av
Bolagsverket den 19 mars 2012. Aktien började handlas på NASDAQ OMX First North
under den nya tickern CASO den 2 april 2012. Förvärvet av Cassandra Oil Technology
AB samt överlåtelsen av Factum Electronics AB har verkställts per den 1 april 2012.
Cassandra Oil Technology AB hade strax före offentliggörandet av förslaget till
omstrukturering förvärvat rörelsetillgångar inklusive patent av uppfinnaren Anders
Olsson och i samband därmed genomfört en nyemission om ca 42 MSEK. Som ett led i
omstruktureringen genomfördes en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i
Factum Electronics Holding före förvärvet av Cassandra Oil Technology AB, vilken
fulltecknades och tillförde Cassandra Oil ca 8 MSEK. Den nya verksamheten har således
tillförts sammantaget ca 50 MSEK i rörelsekapital, vilket bedömts vara tillräckligt för att
finansiera tillverkningen av Cassandra Oils två första reaktorer, en av modell CASO 600
(600 kW) och en av modell CASO 1500 (1.500 kW).
Som tidigare offentliggjorts beräknar styrelsen att Cassandra Oils två första reaktorer ska
vara klara för att kunna tas i kommersiell drift och produktion av olja och gas under sista
kvartalet 2012 (modell CASO 600) respektive första kvartalet 2013 (modell CASO 1500).
Styrelsen bedömer att Cassandra Oil har erforderligt med rörelsekapital för minst tolv
månader och att någon ytterligare finansiering innan produktion av olja med lönsamhet
kommer i gång under 2013 inte är nödvändig. Det kan emellertid, mot bakgrund av att
det är fråga om en ny teknologi som tidigare inte använts industriellt, naturligtvis inte
uteslutas att det kommer uppstå förseningar i processen i sådan omfattning att det skulle
kunna påverka Cassandra Oils finansiella uthållighet.
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Listningen på First North syftar således inte till att resa kapital för uppstart av
verksamheten. Listningen är i stället primärt ett naturligt led i att utveckla Cassandra Oil,
utgöra en kvalitetsstämpel i förhandlingar med avtalspartners, myndigheter och vid
rekrytering av personal samt att i framtiden ge möjlighet till expansion genom
strukturaffärer med egna aktier som valuta.
Styrelsen för Cassandra Oil har upprättat föreliggande Bolagsbeskrivning och är ansvarig för dess
innehåll. Bolagsbeskrivningen har upprättats som ett led i Cassandra Oils ansökan om åternotering på
NASDAQ OMX First North. Härmed försäkras att, till vår kännedom, uppgifterna i denna
Bolagsbeskrivning är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är
utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.
Stockholm den 8 oktober 2012
CASSANDRA OIL AB (publ)
Styrelsen
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HISTORIK
Moderbolaget

Cassandra Oil

I juli 2004 delade Effnet Group AB, då
listat på First North, ut Effnet Holding
AB till sina aktieägare. Utdelningen
genomfördes som ett led i en
omstrukturering av koncernen. Effnet
Holding AB övertog, genom dotterbolagen Effnet AB och Factum
Electronics AB, koncernens gamla
verksamhet. Effnet Holding AB
upptogs i samband med utdelningen till
handel på First North. Effnet Group
AB bytte namn till AB Sagax och
ändrade verksamhetsinriktning till att bli
ett fastighetsbolag. AB Sagax är i dag
noterat på NASDAQ OMX.

Cassandra Oils verksamhet bedrivs än så
länge huvudsakligen i det helägda
dotterbolaget Cassandra Oil Technology
AB. Detta bolag bildades 2011 för att
kommersialisera en reaktorteknologi
uppfunnen av bolagets grundare och
huvudägare Anders Olsson.
Anders Olsson kom först i kontakt med
oljesjöarna i Mellanöstern med uppdraget att utvärdera kända teknologier
för oljesanering. I takt med denna
utvärdering
har
Anders
Olsson
systematiskt kombinerat kända teknologier med egna uppfinningar och det
första patentet skickades in för
registrering 2010. Anders Olsson har
utvecklat och finansierat teknologiutvecklingen tillsammans med ett antal
olika partners och finansiärer. Dessa har
överlåtit samtliga tillgångar till Cassandra
Oil mot betalning i form av aktier. I
köpeskillingen ingick även en kontant
betalning om en miljon SEK som ska
avräknas mot Anders Olssons rätt till
royalty (se nedan) avseende den första
reaktorn.

I december 2010 beslutades vid en extra
bolagsstämma i Effnet Holding AB om
en uppdelning av koncernens verksamhet. I februari 2011 delades Header
Compression Sweden Holding AB, med
dotterbolaget Effnet AB, ut till Effnet
Holding ABs aktieägare och upptogs till
handel på First North. I samband med
detta bytte Effnet Holding AB namn till
Factum Electronics Holding AB.
Vid extra bolagsstämma i Factum
Electronics Holding AB den 9 mars
2012 beslutades bl.a. att byta firma till
Cassandra Oil AB, att förvärva
Cassandra Oil Technology AB genom
apportemission samt att avyttra den
tidigare verksamheten genom överlåtelse
av dotterbolaget Factum Electronics
AB. Denna verksamhetsändring och
omstrukturering har verkställts per den
1 april 2012. Cassandra Oil Technology
ABs aktieägare erhöll genom apportemissionen aktier motsvarande ca 92
procent av aktiekapitalet i Cassandra
Oil.

Vid Cassandra Oils förvärv av patent
och övriga tillgångar ingicks även ett
avtal mellan Cassandra Oil och Anders
Olsson som ger Anders Olsson rätt till
royalty för varje reaktor som Cassandra
Oil installerat och driftsatt. Royaltyn
uppgår för reaktormodellen CASO 1500
till 1.000.000 Euro. Beloppet utbetalas
med ca en tredjedel (350.000 Euro) vid
färdig installation och inkörning av
reaktorn och med två tredjedelar
(700.000 Euro) under en femårsperiod
(förutsatt att vissa villkor avseende
produktion och kapacitet uppfylls). För
reaktorer av mindre modeller reduceras
royaltyn proportionellt. Anders Olssons
rätt till royalty är begränsad till totalt 100
miljoner Euro.
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CASSANDRA OILS VERKSAMHET
kolpulver och metaller, som utvinns vid
produktion av olja ur däck, kommer
säljas till bland annat däcktillverkare och
anrikningsverk.

Affärsidé
Cassandra Oils affärsidé är att producera
olja och gas ur material med höga halter
av kolväten.

Teknologi

Vision

Cassandra Oils teknologi bygger på en
termisk depolymerisering i kombination
med friktion, virvelbäddsfunktion och
katalysatoreffekt. Cassandra Oil har ett
beviljat svenskt patent (SE 0901600-7)
och en internationell PCT-ansökan (SE
2010/051452) under behandling samt
en svensk patentansökan (SE 12510962). Det är det tekniska utförandet som är
skyddat av patentet.

Att bli den ledande teknologin för
miljömässigt hållbar utvinning av olja ur
kolvätehaltigt avfall.
Affärsmodell
Cassandra Oil ska skapa aktieägarvärde
genom kostnadseffektiv produktion av
olja och gas samt kommersiella
biprodukter i form av kolpulver och
metaller ur kolvätehaltigt material.

Kärnan i teknologin utgörs av den
egenutvecklade reaktor, som bryter
bindningen (”depolymerisering medelst
”cat cracking”) mellan kolvätekedjorna
och därigenom skapar lätta fraktioner av
olja. För att nå maximal effekt används
en mekaniskt genererad friktion vilket
ger låga produktionskostnader sett till
kostnad per fat.

Cassandra Oil kommer att fokusera på
kommersiell produktion av olja och gas
ur uttjänta bildäck, plastavfall och
oljesjöar. Cassandra Oil avser även att
medverka vid sanering av oljeutsläpp där
saneringen är det primära och
tillvaratagandet av oljan utgör en
kommersiell biprodukt.
Därutöver finns ett antal framtida
marknader med möjlighet till stor
potential, bl a utvinning av olja och
ädelmetaller ur elektronikskrot samt
oljeutvinning ur oljeskiffrar och
oljesand.

Cassandra Oils reaktor bedöms ha flera
konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna:
• Reaktorn har hög verkningsgrad
(nära 90 %)
• Reaktorn kan producera från ett
brett spektrum av kolvätehaltigt
avfall utan krav på sopsortering
• Reaktorn har låg energiförbrukning
(ca 10-15 % av den producerade
oljan konsumeras för drift av
reaktorn)
• Reaktorn ger en miljövänlig process
som inte genererar giftiga oljor,
svavelgaser eller andra miljöfarliga
biprodukter.

Cassandra Oil kommer att bedriva
produktion dels i egen regi, dels i joint
ventures med partners.
Cassandra Oil kommer att köpa råvaran
(kolvätehaltigt avfall) från bl a renhållningsföretag, markägare samt företag
som samlar in uttjänta däck enligt regler
om producentansvar.
Cassandra Oil kommer att sälja den
producerade oljan till bunkerföretag (för
vidareförsäljning som fartygsbränsle)
eller
direkt
till
slutanvändare.
Producerad gas kommer säljas till
slutanvändare, i första hand som
bränsle. De kommersiella biprodukterna

Cassandra Oils reaktorer
Cassandra Oil tillverkar för närvarande
de första reaktorerna och har ännu inte
producerat någon olja.
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och nedåt i förhållande till dessa
uppskattningar. Sådana avvikelser kan
bero på t ex råvarans sammansättning
(plastavfall är i regel blandat med träoch pappersavfall och oljeslammets
sammansättning varierar), råvarans
temperatur samt Cassandra Oils
förmåga att upprätthålla kontinuerlig
drift.

Cassandra Oils reaktorer tillverkas av
Sjölanders Mekaniska Verkstäder i
Västerås. För närvarande tillverkas två
reaktorer parallellt, en CASO 600 (600
kW) och en CASO 1500 (1.500 kW).
Reaktorn av modell CASO 600 beräknas
vara monterad och färdig för installation
och provdrift under oktober 2012.
Reaktorn av modell CASO 1500
beräknas vara monterad och färdig för
installation och provdrift under fjärde
kvartalet 2012. Cassandra Oil bedömer
att reaktorerna ska vara klara för att
kunna tas i kommersiell drift under sista
kvartalet 2012 (CASO 600) respektive
första kvartalet 2013 (CASO 1500).

Cassandra Oils marknader

Kasserade däck
I västvärlden kasseras det i dag omkring
ett däck per person och år. Hanteringen
av kasserade fordonsdäck utgör ett
monumentalt miljöproblem. I länder där
det saknas fungerande metoder för
insamling och återvinning av däck har
det byggts upp gigantiska högar av
kasserade däck.

Produktionskapacitet
Oljeproduktion anges ofta i antal fat
(engelska: barrel; förkortat bbl) per dag.
Ett fat olja motsvarar ca 159 liter.
Oljepriset anges regelmässigt i dollar
(USD).

Inom EU och i vissa andra länder
tillämpas ett s k producentansvar, vilket
innebär att de som yrkesmässigt
tillverkar, importerar eller säljer däck
ansvarar för att uttjänta däck tas om
hand på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Cassandra Oils tidigare offentliggjorda
uppskattningar och räkneexempel avseende reaktorernas produktionskapacitet indikerar att en CASO 1500 kan
processa 26.500 ton däck per år och av
detta producera ca 260 fat olja per dag
(10.000 ton/år) till en kostnad av ca 23
USD/fat. Beträffande plastavfall bedöms en CASO 1500 kunna processa
19.000 ton/år och av detta producera ca
312 fat per dag (16.000 ton/år) till en
kostnad av ca 25 USD/fat. Slutligen
bedöms en CASO 1500 kunna processa
23.500 ton oljeslam per år och ur detta
producera ca 260 fat olja per dag (13.400
ton/år) till en kostnad av ca 28
USD/fat.

I Sverige regleras producentansvaret
genom förordningen (1994:1236) om
producentansvar för däck. Svensk
Däckåtervinning (SDAB) genomför
producentansvaret för anslutna medlemmar. Ragn-Sells AB är huvudentreprenör för uppdraget. SDAB
bedömer att närmare 100 procent av alla
uttjänta däck samlas in. Under år 2011
uppgick mängden insamlade däck till ca
80.000 ton. Merparten, ca 59 procent,
användes
som
bränsle
inom
cementindustrin och i fjärrvärmeverk.
Den del som används inom infrastruktur och materialåtervinning uppgår
således till mindre än hälften och har
sjunkit de senaste åren.

Den producerade oljan bedöms ha
motsvarande specifikationer som marin
diesel (MDO).
Det bör understrykas att dessa
uppskattningar baserats på
testkörningar under kortare perioder med en
mindre prototyp till reaktor. Den
verkliga produktionskapaciteten kan
över tid komma att avvika både uppåt

Med Cassandra Oils reaktorteknologi är
det möjligt att utvinna olja, stål och kol
– däckets tre grundbeståndsdelar – på
ett effektivt och miljövänligt sätt.
Cassandra
Oil
kan
även,
via
katalysatorer i processen, reducera
7

svavelhalten i den olja som produceras
till ca 0,06 procent och därmed hantera
vad som annars utgör ett betydande
miljöproblem vid hanteringen av
kasserade däck.

snabb förflyttning, antingen med lastbil
eller via helikopter, till ett kontaminerat
område.

Plastavfall

Elektronikskrot (E-Waste)

Cassandra Oils framtida marknader
Den
snabba
pågående
teknikutvecklingen har resulterat i en kraftig
ökning av elektronikskrot. I USA kastas
cirka 30 miljoner datorer per år.
Uppskattningsvis återvinns endast cirka
15-20 procent, resten dumpas på avfallsanläggningar eller används som
utfyllnadsmaterial.

Mängden avfall som innehåller någon
typ av plast växer med cirka 3 procent
per år. Bara i USA, Europa och
Ryssland skickas cirka 90 miljoner ton
till avfallsanläggningar per år.
Plastavfall är skrymmande och svårt att
bryta ner. Förbränning är problematiskt
på grund av de giftiga gaser som bildas
vid förbränning. Dagens återvinningsmetoder kräver ofta sortering och
rengöring av avfallet för att återvinning
skall vara möjlig.

Elektronikskrot är den snabbast växande
avfallsströmmen inom EU och mängden
elektronikskrot uppskattas till cirka 12
miljoner ton per år runt 2020. Som
exempel kan nämnas att det i Europa
kastas cirka 100 miljoner mobiltelefoner
per år.

Med Cassandra Oils teknologi kan i
stort sett alla plaster utom PVC
användas för att producera olja utan
föregående rengöring eller sortering.

Cassandra Oils teknologi gör det möjligt
att utvinna olja, gas och metaller ur
elektronikskrot. Cassandra Oil bedömer
att det ur ett ton elektronikskrot är
möjligt, beroende på typen av skrot, att
utvinna ca 700 kg olja, 200 kg koppar,
400 gram silver och 40 gram guld.

Oljesjöar
Många raffinaderier saknar kapacitet att
förädla de tunga delarna av råoljan vilket
i vissa delar av världen medfört att dessa
delar dumpats i naturen. Detta har skett
i sådan mängd att stora ”oljesjöar”
bildats, med omfattande miljöproblem
som följd.

Den olja som produceras av
elektronikskrot innehåller emellertid
miljöfarliga flamskyddsmedel. Det är
därför
nödvändigt
att
utveckla
reningsmetoder för att kunna separera
ut dessa bromider innan fullskalig
verksamhet kan inledas. Detta utgör ett
viktigt område för Cassandra Oils R&D.

Cassandra Oils reaktorteknologi gör det
möjligt att använda detta oljeslam (”oil
sludge”) för produktion av olja. Även
metaller kan återvinnas och den
oorganiska restprodukten innehåller så
låga halter kolväte att den kan användas
som fyllnadsmaterial.

De
metaller
som
utvinns
ur
elektronikskrot måste anrikas och
behandlas på vanligt sätt. Cassandra Oil
bedömer att det inom detta segment
finns stora samarbetsmöjligheter med
den etablerade gruvindustrin.

Sanering vid oljeutsläpp
Varje år sker utsläpp av miljoner ton olja
från oljetankers, oljeplattformar, borrriggar och raffinaderier. Dessa utsläpp
av såväl raffinerad olja som biprodukter
från oljeindustrin åstadkommer akuta
skador på miljö och natur.

Oljeskiffer och oljesand
Cassandra Oils teknologi har stor
potential avseende oljeutvinning ur
oljeskiffrar och oljesand. Cassandra Oils
teknologi förbrukar inte något vatten
vilket bedöms vara en stor konkurrens-

Cassandra Oil utvecklar en mindre
reaktor som ska vara en mobil enhet och
enkelt kunna lastas i en container för
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fördel
jämfört
teknologier.

med

världen, bl a i Mellanöstern, finns
gigantiska berg av uttjänta däck, talar för
att Cassandra Oils bedömning är
korrekt.

existerande

Cassandra Oil har dock beslutat att
fokusera på produktion av olja ur
uttjänta däck, plastavfall och oljesjöar då
de innehåller högre halt olja och för
närvarande därför bedöms vara betydligt
lönsammare som råvara än oljeskiffrar
och oljesand.

Cassandra Oils konkurrenter avseende
uttjänta bildäck och plastavfall kommer
därför i första hand utgöras av de
aktörer som i dag använder sådant
avfall
för
annat
ändamål
än
oljeutvinning, t ex som bränsle och som
fyllnadsmaterial. Mot bakgrund av att
tillgången på avfall är så stor och de
kommersiella fördelar Cassandra Oils
teknologi medför bedömer Cassandra
Oil att den föreliggande konkurrensen
inte kommer utgöra något menligt
hinder mot Cassandra Oils etablering
och framtida verksamhet.

Konkurrenssituation
Att utvinna olja ur kolvätehaltigt avfall
utgör ett bättre alternativ än förbränning
av avfallet i såväl ett kommersiellt
perspektiv som i fråga om resursanvändning, förutsatt att utvinningen av
olja kan ske på ett miljömässigt
godtagbart sätt.
Det finns för närvarande flera aktörer på
marknaden som utvinner olja ur
kolvätehaltigt
avfall,
men
såvitt
Cassandra Oil kan bedöma har ingen
aktör en metod som fungerar tillfredsställande kommersiellt och miljömässigt.
Att andelen kolvätehaltigt avfall som i
dag används för utvinning av olja är så
låg och det faktum att det på sina håll i

Cassandra Oil känner inte till någon
aktör med en fungerande verksamhet
avseende sanering och utvinning av olja
ur oljesjöar.

9

RISKFAKTORER
En investering i aktier i Cassandra Oil är förenad med risk. Nedan beskrivs, utan inbördes
rangordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Cassandra Oils
framtida resultatutveckling och finansiella ställning och som därmed ger en bild av den
riskmiljö Cassandra Oil verkar i. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas.
som krävs, kan Cassandra Oil vid behov
välja andra externa leverantörer. Det
finns dock en risk att hög generell
efterfrågan medför brist på komponenter hos samtliga identifierade
underleverantörer.

Operativa risker
Tekniska risker
Cassandra Oils teknologi har inte
utnyttjats i kontinuerlig industriell drift.
Om det skulle visa sig att Cassandra Oils
teknologi och reaktor behöver vidareutvecklas innan den kan utnyttjas
industriellt kan detta medföra väsentliga
kostnader och förseningar.

Patentrisker
Cassandra
Oils
teknologi
är
patentskyddad i Sverige genom ett
svenskt patent. Cassandra Oil har även
en pågående internationell PCT-ansökan
(Patent Cooperation Treaty). En PCTansökan leder inte i sig självt till patent i
andra länder, utan ansökan om patent
måste ske i respektive land. Det kan
aldrig garanteras att Cassandra Oils
patentansökningar i andra länder
kommer att beviljas. Cassandra Oil har
gett in en ansökan om ett till svenskt
patent. Det kan inte garanteras att denna
ansökan kommer att beviljas.

Ny organisation
Cassandra Oils nuvarande verksamhet
inleddes under 2011 och organisationen
är under uppbyggnad. Det föreligger
inga garantier för att Cassandra Oil
kommer att kunna bygga upp den
organisation och rekrytera den personal
som krävs för att genomföra Cassandra
Oils affärsplan.
Nyckelpersoner
Inom Cassandra Oil finns ett antal
nyckelpersoner som är av stor vikt för
verksamheten och besitter unik
kompetens. Grundaren Anders Olsson
är en sådan nyckelperson. Skulle någon
eller några nyckelpersoner lämna
Cassandra Oil kan det, i synnerhet på
kort sikt, ha en negativ inverkan på
verksamheten. Det föreligger även en
risk att rekrytering av ny personal till
dessa positioner kan ta tid och medföra
kostnader och förseningar för Cassandra
Oil.

Det föreligger alltid en risk att
konkurrenter med eller utan avsikt gör
intrång i Cassandra Oils rättigheter.
Skulle detta ske finns det en risk att
Cassandra Oil inte kan hävda sina
rättigheter fullt ut i en domstolsprocess,
vilket skulle kunna påverka bolaget
negativt. De teknologier som Cassandra
Oil använder eller strävar efter att
utveckla och kommersialisera, kan även
påstås göra intrång i patent som ägs eller
kontrolleras av annan. Om tredje part
skulle väcka talan mot Cassandra Oil,
kan detta leda till att Cassandra Oil
tvingas betala betydande skadestånd.
Osäkerhet
till
följd
av
att
patenträttegångar eller andra processer
inleds och fullföljs kan ha en väsentlig
negativ effekt på Cassandra Oils
konkurrensförmåga.

Leverantörer
De största enskilda leverantörerna till
Cassandra Oil utgörs av Sjölanders
Mekaniska Verkstäder, ABB, SKF, Alfa
Laval och Koteko, vilka levererar
nyckelkomponenter till Cassandra Oils
reaktorer. Om underleverantörer inte
skulle klara av att leverera den kapacitet
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Det finns även risk att externa
förhållanden utanför någons kontroll
eller möjlighet att förutse kan orsaka
tillförlitlighetsproblem eller haverier.
Ansvaret vid sådana störningar beror på
omständigheterna i det enskilda fallet,
men kan komma att falla på Cassandra
Oil.

Know-how och sekretess
Utöver patenterade produkter och
teknologi använder Cassandra Oil eget
know-how som inte skyddas av patent.
Cassandra Oil strävar efter att skydda
sådan information, bland annat genom
sekretessavtal med anställda, konsulter
och samarbetspartners. Det föreligger
emellertid ingen garanti att sådana avtal
skyddar mot offentliggörande av
konfidentiell information eller att
avtalen ger Cassandra Oil tillräckliga
kontraktuella påföljder vid avtalsbrott.
Dessutom kan Cassandra Oils affärshemligheter på annat sätt bli kända eller
utvecklas självständigt av konkurrenter.
Om Cassandra Oils interna information
och kunskap inte kan skyddas, kan
verksamheten påverkas negativt.

Konkurrens
Det finns många företag som liksom
Cassandra Oil är verksamma inom
oljeproduktion baserad på avfall. Det
finns en risk att fler aktörer tillkommer
och därmed ökar konkurrensen.
Cassandra Oil är dessutom en ny aktör
med ny teknologi på marknaden. Det
finns en risk att kunder hellre väljer en
etablerad teknologi med lång historik.
Finansiering

Komplexa och föränderliga regelverk

Cassandra Oil bedömer att Bolaget har
erforderligt med rörelsekapital för minst
tolv månader och att någon ytterligare
finansiering innan produktion av olja
med lönsamhet kommer i gång under
2013 inte är nödvändig. Det kan
emellertid, mot bakgrund av att det är
fråga om en ny teknologi som tidigare
inte använts industriellt, naturligtvis inte
uteslutas att det kommer uppstå
förseningar i processen i sådan omfattning att det skulle kunna påverka
Cassandra Oils finansiella uthållighet.
Vidare kan inte uteslutas att framtida
kapitalbehov kan uppstå varvid ytterligare nyemissioner kan komma att
behöva genomföras. Det finns därvid
heller ingen garanti för att nytt kapital
kan anskaffas om behov uppstår eller att
det kan ske på fördelaktiga villkor.

De regler som rör avfallshantering kan
förändras över tiden, vilket kan öka
Cassandra Oils kostnader, försvåra
försäljningen av Cassandra Oils råolja
och därmed få en negativ inverkan på
bolagets intjäningsförmåga och finansiell
ställning.
Avtalsrisker
Cassandra Oil har ingått och kommer
att ingå flera väsentliga kommersiella
avtal inom ramen för verksamheten.
Även om stora resurser läggs ned på att
teckna avtal med hög juridisk kvalitet
finns det alltid en risk att Cassandra Oil
inte lyckas sluta tillräckligt bra avtal eller
skydda sig mot avtalsbrott på ett för
Cassandra Oil godtagbart sätt.
Produktansvar
Tillverkning
och
installation
av
Cassandra Oils reaktorer följer en rad
certifieringar och kontroller för att i
mesta
möjliga
mån
undvika
konstruktionsfel, materialfel eller fel i
tillverkningsprocessen och därmed
säkerställa produkternas tillförlitlighet.
Det finns en risk att fel ändå passerar
kontrollerna eller att kontrollerna är
bristfälligt utförda eller konstruerade.

Marknadspris på olja och naturgas
Cassandra Oils intäkter och lönsamhet
kommer att vara beroende av priset på
olja och naturgas. Marknadspriserna för
olja och naturgas har historiskt varit
volatila och den höga volatiliteten
förväntas kvarstå inom överskådlig
framtid. Varje större och varaktig
nedgång i priset på olja och naturgas
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material och avfallsprodukter. Även om
Cassandra Oils säkerhetsrutiner för
hantering och bortskaffande av sådant
material
uppfyller
föreskrivna
standarder, kan det inte helt eliminera
risken för oavsiktlig kontamination eller
personskada. Om en olycka inträffar
skulle Cassandra Oil kunna hållas
skadeståndsansvarigt eller åläggas att
betala företagsbot och detta ansvar
skulle kunna överstiga Cassandra Oils
försäkringsskydd
och
ekonomiska
resurser. Vidare kan Cassandra Oil
drabbas av betydande kostnader för att
uppfylla framtida miljölagar och
förordningar.

skulle få en negativ effekt på Cassandra
Oils verksamhet, framtidsutsikter och
resultat.
Marknadens tillväxt
Den kraftiga expansion som Cassandra
Oil planerar kommer att medföra stora
investeringar. Om Cassandra Oil
misslyckas med att erhålla finansiering
eller använda resurserna på bästa sätt
kan detta påverka bolaget negativt.
Geopolitisk risk
Cassandra Oil är och kommer att vara
aktivt engagerat i flera olika länder.
Risker kan uppkomma vid förändringar
av lagstiftning beträffande utländskt
ägande, statligt deltagande, skatter,
royalties, förpliktelser och valutakontroll. Dessutom kan Cassandra Oils
verksamhet utsättas för politiska och
ekonomiska osäkerheter, expropriation
av tillgångar, annullering eller justering
av kontraktsrätter, skatter, royalties,
förpliktelser,
utländska
valutarestriktioner och andra risker som
förorsakas av utländska myndigheters
kontroll över områden där Cassandra
Oil är verksamt. Risker kan även
aktualiseras
till
följd
av
krig,
inbördeskrig och terrorism.

Valutakursfluktuationer
Cassandra Oils verksamhet är förenad
med valutakursrisker som kan medföra
en negativ påverkan på Cassandra Oils
resultat och finansiella ställning.
Övriga risker
Förutom operationella och finansiella
risker kan risk även bestå i att ledning,
styrelse eller aktieägare inte får rätt
information för att kunna fatta riktiga
beslut i olika situationer, eller att de inte
får information i rätt tid. Till övriga
risker som bolaget utsätts för hör bland
annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld.

Produktansvar och försäkringar
Cassandra Oils verksamhet medför risk
för produktansvar, vilket är oundvikligt i
samband med forskning och utveckling,
produktion,
marknadsföring
och
försäljning av olja. Även om Cassandra
Oil bedömer att bolaget har ett adekvat
försäkringsskydd, är försäkringsskyddets
omfattning
och
ersättningsbelopp
begränsat. Det finns därför ingen garanti
att Cassandra Oils försäkringsskydd ger
full kompensation i alla hänseenden.

Risker hänförliga till aktien
Värdefluktuationer
Värdet på Cassandra Oils aktie kan
framgent komma att fluktuera kraftigt,
exempelvis till följd av realiserande av
någon av de risker som beskrivs i detta
avsnitt,
bolagets
historiska
och
förväntade rörelseresultat, förändringar i
ekonomiska beräkningar av aktieanalytiker avseende Cassandra Oil, dess
bransch eller konkurrenter, samt villkor
och trender i de branscher där
Cassandra Oil och dess konkurrenter är
aktiva.

Miljö
Cassandra Oil kommer att använda
potentiellt miljöfarligt material och
avfall. Cassandra Oils verksamhet
omfattas av ett omfattande regelverk
som styr tillverkning, förvaring,
hantering och bortskaffande av sådant
- 12 -

Risker efter listning av Cassandra Oils aktie

Ytterligare nyemissioner

Omsättningen i Cassandra Oils aktie på
NASDAQ OMX First North kan
variera över tid och avståndet mellan
köp- och säljkurs kan från tid till annan
vara stort. Likviditeten i aktien kan
påverkas av ett antal olika interna och
externa faktorer. Till de interna hör
bland annat offentliggöranden av
uppköp av nya bolag, nya produkter,
teknikskiften,
kvartalsvariationer
i
Cassandra Oils rörelseresultat och
förändringar i vinst- och intäktsprognoser. Till de externa hör allmänna
ekonomiska förhållanden, konjunkturnedgångar samt andra faktorer som inte
har med Cassandra Oils verksamhetsutveckling att göra. Även svängningar på
de marknader där Cassandra Oil
bedriver verksamhet kan få avsevärd
inverkan på aktiekursen.

Eventuella framtida nyemissioner av
aktier kan späda ut innehavet för
befintliga aktieägare i Cassandra Oil och
därigenom minska det proportionella
ägandet och röstandelen samt vinst per
aktie och substansvärde per aktie. Detta
kan få en negativ effekt på aktiernas
marknadspris.
Framtida utdelning
Storleken på framtida eventuella
utdelningar till innehavare av aktier i
Cassandra Oil är beroende av ett antal
faktorer, såsom resultat, finansiell
ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först då en långsiktig lönsamhet
kan förutses, kommer styrelsen att
föreslå utdelning till aktieägarna. Under
de närmaste åren förväntas det inte bli
aktuellt med utdelning utan tillgängliga
medel kommer att användas för
Cassandra Oils expansion.
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STYRELSE,
LEDANDE
OCH REVISORER

BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSEN
Den nuvarande styrelsen, med undantag för Erik Nerpin, valdes vid den extra
bolagsstämman den 9 mars 2012. Samtliga ledamöter omvaldes vid årsstämman den 29
juni 2012. Erik Nerpin har varit styrelseledamot sedan 2009 och ordförande sedan 2011.
Styrelseledamöternas aktieinnehav är angivna per den 8 oktober 2012.
Erik Nerpin (f. 1961)
Styrelseordförande sedan 2011
Jur. kand., LL.M. Advokat, partner i advokatfirman Kilpatrick Townsend Stockton.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare
Aktieinnehav: 201.500 aktier
Utöver uppdrag i Cassandra Oil har Erik Nerpin följande uppdrag:
AB Igrene
Factum Electronics AB
iNovacia AB
Lenslogistics AB
Lensco AB
YourLenses Scandinavia AB
Lundin Mining AB
Otirol Art AB
Lundin Mining Holding AB
Lenshold AB
European Resolution Capital i Sverige AB
Kancera AB
Header Compression Sweden Holding AB
Blasieholmen Investment Group AB
Rentunder Holding AB
Aqeri Holding AB
Aqeri AB

Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Sedan den 1 januari 2007 har Erik Nerpin avslutat uppdrag som styrelseledamot i följande bolag:
Bukowski Auktioner AB

Styrelseledamot

Magnus Nordin (f. 1956)
Styrelseledamot sedan 2012
Fil. kand., Master of Arts. VD i och medgrundare av Tethys Oil AB. Tidigare VD i
Lundin Oil AB och vice VD i Lundin Petroleum AB.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare
Aktieinnehav: 70.815 aktier
Utöver uppdrag i Cassandra Oil har Magnus Nordin följande uppdrag:
Tethys Oil AB
Tethys Oil Spain AB
Tethys Oil Denmark AB
Tethys Oil Exploration AB
Tethys Oil France AB
Tethys Oil Turkey AB

Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
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Tethys Oil Canada AB
Minotaurus Fastigheter AB
Minotaurus AB

Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot

Sedan den 1 januari 2007 har Magnus Nordin inte avslutat några uppdrag som
styrelseledamot.
Johan Thorell (f. 1970)
Styrelseledamot sedan 2012
Civilekonom. Verksam inom fastighetsförvaltning sedan 1996.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare
Aktieinnehav: 354.073 aktier
Utöver uppdrag i Cassandra Oil har Johan Thorell följande uppdrag:
Gryningskust Förvaltning AB
CD Mastering AB
AB Sagax
Gamefederation Svenska AB
Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm
Förvaltnings AB Grötlingboudd
Lejonfemman i Nässjö AB
Förvaltnings AB Sysneudd
Gryningskust Holding AB
Förvaltnings AB Närkholm
Fastighets AB Bromma Center Södra
JT Bromma Invest AB
Fastighets AB Bromma Center Södra Invest
Hållsta Fastighetsutveckling AB
JT Porten Intressenter AB
Tagehus Holding AB

Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseordförande
Styrelseledamot, VD
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot

Sedan den 1 januari 2007 har Johan Thorell avslutat uppdrag som styrelseledamot i
följande bolag:
Din Bostad i Hovslätt AB
Bohlins Properties AB
Norra Missionen i Tranås AB
Locellus i Växjö AB
Östgöta FDCA AB
Fastighetsbolaget Vakten AB
Granada Fastigheter AB
Locellus Förvaltning AB
Din Bostad Sverige AB
Studentutveckling i Jönköping AB
Locellus i Jönköping AB
Locellus i Tranås AB
HQ AB
Locellus Finans AB
Vasaborgen i Växjö AB
Fastighets AB Teleborg Centrum
RC Loket AB
At Home Fastigheter i Jönköping AB
Hummelbo AB
Compluvium Två AB
Hummelhamn AB
Skiffervägen Fastighets AB
Tord Blomquist AB
Vinovo AB
Butiksfastigheter i Nässjö AB

Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot, VD
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
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Järnvägsfabriken Förvaltning AB
Locellus i Vaggeryd AB
Slottsgatan i Jönköping AB
Butiksfastigheter i Falköping AB
Fastighets AB Junestad
Arnhult Invest AB
Fastighets AB Smålandshem
Bullagärdet Fastigheter AB
Norse Malmö AB
Nordiska Fastighetsinvest AB
Locellus AB
Locellus Invest AB
Fastighets AB Åttavalser
Locellus Finans Tre AB
Fröafall Invest AB
Locellus Finans Holding AB
Gotlands Kronan AB
Locellus Finans Två AB
M2 Gruppen i Sundsvall Ett AB
Dalbo Centrum i Växjö AB
Ekbergets Fastighets AB
Laboratorn 5 i Visby AB
Locellus Finans Fyra AB
Björn Alsén AB
Förvaltnings AB Grogarnshuvud
Netina 2 AB

Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseordförande
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot
Styrelseledamot, VD
Styrelseledamot, VD
Styrelseordförande

Eric Hasselqvist (f. 1965)
Styrelseledamot sedan 2012
Civilekonom. Verksam som styrelseledamot i bolag inom IT och media. Styrelseledamot i
bland annat Bahnhof AB och STIM.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare
Aktieinnehav: 0 aktier
Utöver uppdrag i Cassandra Oil har Eric Hasselqvist följande styrelseuppdrag:
Bahnhof AB
Triology AB
Production Company TEN AB
Publishing Company TEN AB
Monza Publishing AB
Artist Company TEN AB
Hasselqvist Management AB
Svensk Musik Swedmic AB
Company TEN Stockholm AB
Stockholmlondon Music Management AB
BD Pop AB
Svenska Musikförläggarföreningen u p a
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella
Musikbyrå (Stim) u p a

Styrelseledamot
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Sedan den 1 januari 2007 har Eric Hasselqvist avslutat uppdrag som styrelseledamot i
följande bolag:
Cad Invest Sweden AB
Bahnhof One Entertainment AB

Styrelseledamot
Styrelseledamot, VD

Björn Hedberg (f. 1944)
Styrelseledamot sedan 2012
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Civilekonom. Lång erfarenhet av internationella industriprojekt och detaljhandel.
Oberoende i förhållande till bolaget och dess huvudägare
Aktieinnehav: 100.000 aktier
Utöver uppdrag i Cassandra Oil har Björn Hedberg inga andra styrelseuppdrag.
Sedan den 1 januari 2007 har Björn Hedberg avslutat uppdrag som styrelseledamot i
Dagon Kvarnporten AB.
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
De ledande befattningshavarnas aktieinnehav är angivna per den 8 oktober 2012.
Per Laine (f. 1964)
Verkställande direktör sedan 2012
Elingenjör. 25-årig bakgrund inom ABB och har i olika seniora positioner arbetat
internationellt med anläggningsprojekt inom industrin.
Ej oberoende i förhållande till bolaget. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.
Aktieinnehav: 2.500 aktier.
Per Laine har inga uppdrag som styrelseledamot och har inte heller avslutat några sådana
uppdrag sedan den 1 januari 2007.
Jonas Bark (f. 1972)
CFO, Vice VD
Civilekonom, MBA. Tidigare strategisk inköpschef på ABB och dessförinnan verksam på
PricewaterhouseCoopers och Bombardier.
Ej oberoende i förhållande till bolaget. Oberoende i förhållande till bolagets huvudägare.
Aktieinnehav: 7.500 aktier.
Jonas Bark har inga uppdrag som styrelseledamot och har inte heller avslutat några sådana
uppdrag sedan den 1 januari 2007.
Anders Olsson (f. 1945)
Grundare och Senior Advisor (på konsultbasis)
Studier vid Ultuna Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. Verksam inom jordbruk
och därefter uppfinnare och entreprenör.
Aktieinnehav: 7.900.000 aktier.
Anders Olsson är styrelseledamot i Sjölanders Eureka AB. Anders Olsson har inte
avslutat några styrelseuppdrag i bolag sedan den 1 januari 2007.
REVISOR
PricewaterhouseCoopers AB är revisor i Cassandra Oil AB och dess dotterbolag.
Auktoriserade revisorn Klas Brand (f. 1956) är huvudansvarig revisor och har under 2012
efterträtt Lars Wennberg som huvudansvarig revisor.
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Övrig information om styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare
avseende förhållanden sedan den 1 januari 2007
Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har sedan den 1 januari
2007 varit inblandad i konkurs eller likvidation (när fråga varit om obestånd) i egenskap
av styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har dömts i något bedrägerirelaterat
mål sedan den 1 januari 2007. Inte heller har någon anklagelse och/eller sanktion
utfärdats av myndighet eller yrkessammanslutning mot någon av dessa personer sedan
den 1 januari 2007.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har sedan den 1 januari 2007
förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags förvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos ett bolag.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna är berättigad till några
förmåner i samband med upphörande av uppdrag som styrelseledamot eller ledande
befattningshavare (utöver vad som följer av bestämmelser i de ledande
befattningshavarnas anställningsavtal om anställningsförmåner under uppsägningstid).
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjeband med någon
annan av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna. Cassandra Oil är inte
medveten om några intressekonflikter mellan styrelseledamöters eller ledande
befattningshavares skyldigheter gentemot Cassandra Oil och sådan styrelseledamots eller
sådan ledande befattningshavares privata intressen och/eller andra skyldigheter.
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FINANSIELL INFORMATION

Vid extra bolagsstämma i Cassandra Oil AB (då med firman Factum Electronics Holding
AB) den 9 mars 2012 beslutades bl.a. att byta firma till Cassandra Oil AB, att förvärva
Cassandra Oil Technology AB genom apportemission samt att överlåta den tidigare
verksamheten genom överlåtelse av dotterbolaget Factum Electronics AB. Denna
verksamhetsändring och omstrukturering har verkställts per den 1 april 2012.
Cassandra Oil Technology ABs aktieägare erhöll genom apportemissionen aktier
motsvarande ca 92 procent av aktiekapitalet i Cassandra Oil AB. Eftersom den
förvärvade verksamhetens ägare därigenom erhöll ett bestämmande inflytande över den
nya koncernen har transaktionen redovisats enligt reglerna för ”omvända förvärv” i IFRS
3. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med denna ekonomiska innebörd av
transaktionen. Det förvärvande bolaget Cassandra Oil AB (tidigare Factum Electronics
Holding AB) är legalt moderbolag och koncernredovisningen publiceras i Cassandra Oil
ABs namn, men koncernredovisningen är de facto en fortsättning på Cassandra Oil
Technology ABs finansiella rapportering.
Cassandra Oil Technology AB bildades i september 2011 och bedrev ingen verksamhet
förrän i inledningen av 2012. I Cassandra Oil ABs delårsrapport för perioden januari –
juni 2012, ur vilken de följande sidorna (17-20) med koncernens räkenskaper är hämtade,
anges därför inga jämförelsesiffror för perioden april-juni 2011.
Delårsrapporten för perioden januari – juni 2012 är i sin helhet införlivad i denna
Bolagsbeskrivning genom hänvisning.
Den tidigare verksamheten (som bedrevs genom dotterbolaget Factum Electronics AB)
har överlåtits per den 1 april 2012 och ingår därför inte i koncernens resultat- och
balansräkning för perioden april-juni.
Information och räkenskaper avseende koncernens tidigare verksamhet framgår av
Cassandra Oil ABs delårsrapport för perioden januari – mars 2012 samt av Cassandra Oil
ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Båda dessa dokument är införlivade i
förevarande Bolagsbeskrivning genom hänvisning. Inget av dokumenten innehåller dock
någon räkenskapsinformation avseende den nya verksamheten.
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KONCERNENS RAPPORT
ÖVER TOTALRESULTAT
MSEK
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter för perioden

2012
Q2

2011
Q2

2012
halvår

2011
halvår

2011
helår

0,0
0,0

-

0,0
0,0

-

-

Rörelsekostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader för perioden
Rörelseresultat för perioden

-2,4
-1,6
-4,0
-4,0

-

-2,8
-2,1
-4,9
-4,9

-

-

Avskrivningar och nedskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat före skatt i perioden

-0,0
-0,0
-4,0

-

-0,0
-0,0
-4,9

-

-

Skatt
RESULTAT FÖR PERIODEN

0,0
-4,0

-

0,0
-4,9

-

-

Övrigt totalresultat för perioden
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

0,0
-4,0

-

0,0
-4,9

-

-

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

-4,0
-4,0

-

-4,9
-4,9

-

-

KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS
MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förändring omsättningstillgångar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Utdelning av verksamhet till aktieägare
Periodens kassaflöde

2012
Q2
-4,0
1,8
4,6
-4,4
8,2
-2,1
4,2

2011
Q2
-

2011
halvår
-

2011
helår
-

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

35,6
39,8

-

-

-

2011
halvår
-

2011
helår
-

-

-

NYCKELTAL
Omsättning per anställd, MSEK
Genomsnittligt antal aktier, tusental (not 1)
Antal aktier vid periodens utgång
Omsättning per aktie, SEK
Nettoresultat per aktie, SEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten per
aktie, SEK
Rörelsemarginal

2012
Q2
0,0
25 866
26 372
0,0
-0,15
-0,15
neg

2011
Q2
-

2012
halvår
-4,9
-2,0
7,0
-8,6
50,2
-2,1
39,8
0,1
39,8

-

2012
halvår
0,0
24 851
26 372
0,0
-0,20

-

-0,20
neg
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MODERBOLAGETS RAPPORT
ÖVER RESULTAT
MSEK
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter för perioden

2012
Q2

2011
Q2

0,0
0,0

0,1
0,1

0,0
0,0

0,2
0,2

0,3
0,3

Rörelsekostnader
Externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader för perioden

-1,6
-0,3
-2,0

-0,3
-0,5
-0,7

-2,0
-0,4
-2,3

-0,5
-1,2
-1,7

-1,1
-1,3
-2,4

Rörelseresultat för perioden

-2,0

-0,6

-2,3

-1,4

-2,2

Avskrivningar och nedskrivningar
Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat före skatt i perioden

-0,0
0,0
-0,0
-2,0

-0,0
0,0
0,0
-0,6

0,0
-1,4
-0,0
-3,7

-0,0
0,0
-0,0
-1,5

-0,0
-28,5
-0,0
-30,7

Skatt
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

0,0
-2,0

0,0
-0,6

0,0
-3,7

0,0
-1,5

0,0
-30,7

2011
halvår
37,5
-2,7
-1,5
33,3

2011
31 dec
37,5
-2,7
-30,7
4,0

MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING
MSEK
TILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag
Materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

2012
halvår

2012
30 juni

2011
30 juni

2011
31 dec

773,5
773,5

33,7
33,7

4,6
4,6

Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

3,6
8,4
11,9
785,4

0,5
0,1
0,7
34,3

0,3
0,1
0,3
5,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

780,6
4,8
785,4

33,3
1,1
34,3

4,0
0,9
5,0

FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET
KAPITAL
MSEK
Eget kapital vid periodens början
Apportemission Cassandra Oil Technology (not 7)
Företrädesemission (not 5)
Avyttring av verksamhet genom utdelning (not 6)
Avyttring av verksamhet genom utdelning (not 8)
Periodens resultat
Eget kapital vid periodens slut

2012
Q2
3,2
773,2
8,2
-2,1
0,0
-2,0
780,6

2011
Q2
33,9
-0,6
33,3

2012
halvår
4,0
773,2
9,1
-2,1
0,0
-3,7
780,6
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2011
halvår

2011
helår

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges. Denna delårsrapport
är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL) samt
IFRS. För moderbolaget har Årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer tillämpats. De redovisningsprinciper
som tillämpas är desamma som beskrivs i årsredovisningen för 2011, not 2.
Not 1) Det genomsnittliga antalet aktier i Cassandra Oil AB har beräknats enligt IAS33, varvid
beräkningarna utförts utifrån en matematisk justering av det historiska antalet utestående aktier i
Cassandra Oil AB - baserat på fondemissionselementet/underkursen i företagets
företrädesemission i maj 2012 - samt utifrån en tidsmässig viktning av det justerade antalet aktier
för tiden före företrädesemissionen och det faktiska antalet aktier för tiden efter
företrädesemissionen. Det genomsnittliga antalet aktier används vid beräkning av aktierelaterade
omsättnings-/resultat-/kassaflödesnyckeltal.
Not 2) Apportemission Cassandra Oil AB, fd. Factum Electronics Holding AB
Börsvärde på nyemitterade aktier per den 1 april 2012 på Cassandra Oil AB, fd. Factum
Electronics Holding AB.
Emissionskostnad består av börsvärdet på nyemitterade aktier per den 1 april 2012 på Cassandra
Oil AB, fd. Factum Electronics Holding AB minus koncernens egna kapital vid förvärvstillfället.
Not 3) Apportemission patent
Förvärv av svenskt patent (SE0901600-7).
Not 4) Nyemission Cassandra Oil Technology AB
Nyemission i Cassandra Oil Technology AB innan förvärv av Cassandra Oil AB, fd. Factum
Electronics Holding AB.
Not 5) Företrädesemission
Nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna före förvärvet av Cassandra Oil Technology AB
med avstämningsdag den 10 april 2012. Nyemissionen omfattade 1 010 766 aktier till
emissionskursen SEK 8,20.
Not 6) Avyttring av verksamhet genom utdelning
Sakutdelning av Rentunder Holding AB samt Blasieholmen Investment Group AB med
avstämningsdag den 12 April, 2012.
Not 7) Apportemission Cassandra Oil Technology AB
Värdet av 23 339 482 aktier till dagskursen 33,13 SEK.
Not 8) Avyttring av verksamhet genom utdelning
Särnotering och utdelning av Header Compression Sweden Holding AB.
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AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARSTRUKTUR
Aktiekapital

ut i enlighet med svensk lagstiftning och
är denominerade i svenska kronor. Det
finns inga inskränkningar i rätten att fritt
överlåta aktier.

Aktiekapitalet i Cassandra Oil uppgår till
26.371.780 kr, fördelat på 26.371.780
aktier. Aktiens kvotvärde är en (1) kr.
Samtliga aktier är till fullo betalda, har
lika rösträtt (en röst per aktie), lika rätt
till utdelning samt lika rätt till eventuellt
överskott i likvidation.

Aktiekapitalets utveckling
Cassandra Oil AB (då med firman
Effnet Holding AB) upptogs till handel
på NASDAQ OMX First North (då
benämnd Nya Marknaden) i juli 2004.
Från upptagandet till handel har
bolagets
aktiekapital
och
antal
utestående aktier förändrats i enlighet
med vad som framgår av nedanstående
tabell.

Cassandra Oil har inga utestående
teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller liknande finansiella instrument
som kan berättiga till teckning av nya
aktier eller på annat sätt påverka
aktiekapitalet.
Aktierna i Cassandra Oil är inte, och har
inte varit, föremål för erbjudande till
följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Aktierna har inte
varit föremål för något offentligt
uppköpserbjudande. Aktierna har getts
Åtgärd
Ingående balans

Datum
Juli 2004

Nyemission
Nyemission
Nyemission
Sammanläggning
Nyemission
Minskning aktiekapital
Apportemission
Nyemission

November 2009
November 2010
December 2010
December 2010
Mars 2012
April 2012
April 2012
Maj 2012

Förändring Ack. aktieaktiekapital (kr) kapital (kr)
1.086.682
+ 1.086.682,16
+ 2.991.230,78
+ 0,90
--–
+ 900.000
– 4.043.064
+23.339.482
+1.010.766

2.173.364
5.164.595
5.164.596
5.164.596
6.064.596
2.021.532
25.361.014
26.371.780

Förändring
antal aktier
+ 108.668.216
+ 299.123.078
+ 90
– 514.738.068
+ 300.000
--+ 23.339.482
+ 1.010.766

Ack. antal Kvotvärde
aktier
(kr)
108.668.216
0,01
217.336.432
516.459.510
516.459.600
1.721.532
2.021.532
2.021.532
25.361.014
26.371.780

0,01
0,01
0,01
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00

Ägarstruktur
I
nedanstående
tabell
redovisas
Cassandra Oils tio största aktieägare
enligt den av Euroclear förda aktieboken
per den 31 augusti 2012, justerad med
Aktieägare
Anders Olsson
UBS AG (Clients Accounts)
Hummelsboholm Förvaltnings AB
JP Morgan Bank
Michael Westermark
Nordnet Pensionsförsäkring
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Scandinavian Cap AB
AB Slädens Pensionsstiftelse Nr 3
Banque Invik S.A.
Övriga aktieägare
Summa

beaktande av för bolaget kända
uppgifter. Cassandra Oil hade den 31
augusti 2012 totalt 6.134 aktieägare.
Antal aktier
7.900.000
3.783.238
354.073
335.773
333.500
332.780
299.198
235.000
232.729
230.305

Procent
30,0
14,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,1
0,9
0,9
0,9

12.335.184
26.371.780

46,8
100
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LEGAL INFORMATION OCH ÖVRIGA FRÅGOR

Cassandra Oil AB registrerades hos
Bolagsverket 18 oktober 1995 med
organisationsnummer
556526-6516,
under dåvarande namnet Aktiebolaget
Grundstenen 71611. Cassandra Oil AB
är ett svenskt, publikt aktiebolag som
regleras av aktiebolagslagen (SFS
2005:551). Styrelsen har sitt säte i
Stockholm. Den nuvarande firman
Cassandra Oil AB registrerades hos
Bolagsverket den 19 mars 2012.

aktier mot kontant betalning och/eller
med bestämmelse om apport eller
kvittning samt att därvid kunna avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet
med bemyndigandet och skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av
kapital för expansion, företagsförvärv
och för bolagets rörelse. Det totala
antalet aktier som ska kunna ges ut med
stöd av bemyndigandet får inte överstiga
10 procent av antalet aktier.

Koncernstruktur

Lock up-avtal

Cassandra Oil AB är moderbolag i en
koncern med tre helägda dotterbolag.
Koncernens verksamhet bedrivs för
närvarande
huvudsakligen
genom
Cassandra Oil Technology AB (5568654858). Cassandra Oil Processing AB
(556884-6488) och Wkit Security AB
(556551-9906) bedriver för närvarande
ingen verksamhet. Wkit Security AB
härrör från
koncernens tidigare
verksamhet.

Anders Olsson har ingått ett lock-up
avtal med Cassandra Oil innebärande att
Anders Olsson åtar sig att inte överlåta
några aktier i Cassandra Oil eller ingå
avtal eller medverka i transaktioner som
skulle få motsvarande effekt som en
överlåtelse, under perioden t o m 31
december 2012. I övrigt föreligger såvitt
styrelsen känner till inga andra lock-up
avtal.

Personal

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som
ingår i NASDAQ OMX. Den har inte
samma juridiska status som en reglerad
marknad. Bolag på First North regleras
av First Norths regler och inte av de
juridiska krav som ställs för handel på
en reglerad marknad. En placering i ett
bolag som handlas på First North är i
regel mer riskfylld än en placering i ett
bolag på en reglerad marknad.

Organisationsnummer, firma m m

Certified Adviser på First North

Cassandra Oil hade per den 30 juni 2012
fyra anställda. Antalet anställda beräknas
öka under resterande del av året i takt
med verksamhetens expansion. Utöver
anställd personal anlitar Cassandra Oil
extern kompetens på konsultbasis.
Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen känner till föreligger inga
aktieägaravtal eller andra överenskommelser som skulle kunna leda till att
kontrollen
över
Cassandra
Oil
förändras.

Alla bolag vars aktier handlas på First
North har en Certified Adviser som
övervakar att bolaget lever upp till First
Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare.
Remium, som är medlem vid och har
avtal med NASDAQ OMX Stockholm
AB, är Certified Adviser för Cassandra
Oil. En Certified Adviser granskar bolag
vars aktier skall tas upp till handel på

Bemyndigande om nyemission
Vid Cassandra Oils årsstämma den 29
juni 2012 beslutades att bemyndiga
styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande
årsstämma besluta om nyemission av
- 25 -

och dess aktier är anslutna till VPCsystemet med Euroclear som central
värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte
några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk
väg genom registrering i VPC-systemet
av behöriga banker och andra
värdepappersförvaltare.

First
North.
NASDAQ
OMX
Stockholm AB godkänner ansökan om
upptagande till sådan handel. NASDAQ
OMX Stockholm AB:s övervakningsfunktion (”Surveillance”) ansvarar för
att kontrollera att både bolag och
Certified Advisers lever upp till
regelverket på First North. Surveillance
övervakar även handeln på First North.
Remium som är Cassandra Oils
Certified Adviser äger inte några aktier i
Cassandra Oil utöver eventuella innehav
som härrör till tjänsten likviditetsgaranti.

Utdelningspolicy
Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Cassandra
Oil är beroende av ett antal faktorer,
såsom resultat, finansiell ställning,
kassaflöde och rörelsekapitalbehov.
Först då en långsiktig lönsamhet kan
förutses,
kommer
utdelning
till
aktieägarna att kunna ske. Under de
närmaste åren förväntas det inte bli
aktuellt med utdelning utan tillgängliga
medel kommer att användas för
Cassandra Oils expansion.

Handel på First North
Cassandra Oils aktie handlas på First
North under kortnamnet CASO och
aktien har ISIN-kod SE0001234923.
Mot bakgrund av den förändrade verksamhetsinriktningen kommer Cassandra
Oil att erhålla en ny ICB-klassificering
(Industry Classification Benchmark).

Beslut om vinstutdelning fattas av
bolagsstämman
och
utbetalning
ombesörjs av Euroclear. Rätt till
utdelning tillkommer den som är
registrerad som aktieägare i den av
Euroclear förda aktieboken på den
avstämningsdag för utdelningen som
beslutas av bolagsstämman. Utdelning
utbetalas normalt som ett kontant
belopp per aktie genom försorg av
Euroclear, men kan också avse annat än
kontanter som till exempel sakutdelning.
Om aktieägare ej kan nås för
mottagande av utdelning kvarstår
aktieägarens fordran på bolaget och
begränsas endast genom allmänna regler
för preskription. Vid preskription
tillfaller hela beloppet bolaget.

Likviditetsgarant

Cassandra Oil har ett avtal med Remium
enligt vilket Remium agerar likviditetsgarant i Cassandra Oils aktie avseende
handeln på First North.
Åtagandet innebär i huvudsak att
likviditetsgaranten åtar sig att när så är
möjligt ställa kurser på både köp- och
säljsidan, med verkan att skillnaden
mellan köp- och säljkurs inte överstiger
en viss nivå. Syftet med avtalet är
således att främja likviditeten i
Cassandra Oils aktie.
Incitamentsprogram
Cassandra Oil har inga aktierelaterade
incitamentsprogram eller andra bonusprogram för styrelseledamöter eller
ledande befattningshavare.

Cassandra Oil tillämpar inte några
restriktioner eller särskilda förfaranden
vad avser kontant utdelning till
aktieägare bosatta utanför Sverige. Med
undantag för eventuella begränsningar
som följer av bank- och clearingsystem
sker utbetalning på samma sätt som för
aktieägare bosatta i Sverige. För
aktieägare som inte är skatterättsligt

Avstämningsbolag
Cassandra Oil är ett avstämningsbolag
och dess aktier är registrerade i ett
avstämningsregister
enligt
lagen
(1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument. Cassandra Oil
- 26 -

Etablering i Mellan Östern

hemmahörande i Sverige utgår dock
normalt svensk kupongskatt.

Cassandra Oil har ingått ett avtal med
det turkiska bolaget Sevens Star DIS
TIC.LTD.STI (“Sevens Star”) för
etablering av Cassandra Oils teknologi i
Turkiet och Förenade Arabemiraten och
för vidare expansion i Mellan Östern.
Sevens Star ingår i en företagsgruppering i Mellan Östern med
intressen inom bland annat bank &
finans,
oljeoch
råvaruhandel,
oljeraffinaderier och shipping.

Patent
Cassandra Oil har ett beviljat svenskt
patent (SE 0901600-7), en internationell
PCT-ansökan (SE 2010/051452) samt
en svensk patentansökan (SE 12510962). Cassandra Oil räknar med att ge in
ytterligare en patentansökan under 2012.
Avtal med närstående
Vid Cassandra Oils förvärv av patent
och övriga tillgångar ingicks även ett
avtal mellan Cassandra Oil och Anders
Olsson som ger Anders Olsson rätt till
royalty för varje reaktor som Cassandra
Oil installerat och driftsatt. Royaltyn
uppgår för reaktormodellen CASO 1500
till 1.000.000 Euro. Beloppet utbetalas
med ca en tredjedel (350.000 Euro) vid
färdig installation och inkörning av
reaktorn och med två tredjedelar
(700.000 Euro) under en femårsperiod
(förutsatt att vissa villkor avseende
produktion och kapacitet uppfylls). För
reaktorer av mindre modeller reduceras
royaltyn proportionellt. Anders Olssons
rätt till royalty är begränsad till totalt 100
miljoner Euro.

Parterna bildar ett gemensamt bolag
(”JV-Bolaget”)
med
säte
och
huvudkontor i Turkiet, som ägs till 50
procent av vardera parten. Parterna gör
följande tillskott till JV-Bolaget:
Sevens Star tillskjuter JV-Bolaget kapital
för inköp av en reaktor från Cassandra
Oil, nödvändig infrastruktur för drift av
reaktorn samt rörelsekapital fram tills
dess reaktorn satts i kommersiell drift
och genererar positivt kassaflöde.
Förutom
detta
aktieägartillskott
tillhandahåller Sevens Star JV-Bolaget
lånefinansiering för köp av ytterligare
nio reaktorer av Cassandra Oil med
erforderlig
kringutrustning
och
rörelsekapital.
Cassandra Oil säljer en reaktor av
modell CASO 600 (600 kW) till JVBolaget och ger JV-Bolaget exklusivitet
att använda Cassandra Oils teknologi i
Turkiet och Förenade Arabemiraten.
Exklusiviteten förutsätter att JV-Bolaget
köper ytterligare nio CASO 600reaktorer, varav tre under 2013 och sex
under 2014. Cassandra Oil ger även JVBolaget förtur att delta i Cassandra Oils
övriga projekt i Mellan Östern.

Väsentliga avtal
Tillverkning
Cassandra Oils reaktorer tillverkas av
Sjölanders Mekaniska Verkstäder AB i
Västerås med komponenter från bland
andra ABB, SKF, Alfa Laval och
Koteko. Cassandra Oil bedömer att
samtliga dessa avtalsrelationer kan
ersättas med avtal med likvärdiga parter
på kommersiellt likvärdiga villkor.

Cassandra Oil bedömer att avtal avseende minst en ytterligare marknad
kommer att kunna ingås under hösten
2012.

Etablering i Sverige
Cassandra Oil har ingått avtal med NSR
Produktion AB, ett dotterbolag till
Nordvästra Skånes Renhållnings AB
(”NSR”), om att Cassandra skall etablera
verksamhet på NSR:s anläggning i
Helsingborg.

Tvister
Cassandra Oil är inte part i något
rättsligt förfarande och det föreligger
såvitt styrelsen känner till inte några
- 27 -

omständigheter som skulle kunna
medföra att krav kan framställas mot
Cassandra Oil som skulle kunna få
någon betydande effekt på Cassandra
Oils finansiella ställning.
Bolaget Roil Trade s.r.o. i Bratislava,
Slovakien har tillskrivit Cassandra Oil
med påstående om att Cassandra Oil
begår patentintrång i det slovakiska
bolagets patent. Cassandra Oil har
avvisat påståendet som bedöms vara
grundlöst. Det pågår ingen rättslig
process i saken.
Försäkringar
Styrelsen bedömer att Cassandra Oil AB
och dess dotterbolag har ett för den
nuvarande verksamheten tillräckligt
försäkringsskydd. Styrelsen kommer
fortlöpande se över koncernens försäkringsskydd i takt med att produktion
inleds och verksamheten expanderar.
Miljöfrågor
Cassandra Oils verksamhet är föremål
för en omfattande miljörättslig reglering,
som detaljstyr produktion, leverans och
transport av avfall och olja. Cassandra
Oil kommer bli ålagt att upprätta
miljökonsekvensbeskrivningar, riskanalyser, inrätta egenkontroll och liknande
åtgärder för att erhålla och upprätthålla
för verksamheten erforderliga tillstånd.
Cassandra Oil anlitar svensk och
utländsk miljörättslig expertis för att
kunna efterleva vid var tid gällande
lagstiftning. Cassandra Oil bedömer att
sådan expertis finns tillgänglig på
marknaden för att täcka bolagets behov.
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedanstående sammanfattning redovisar vissa skatteregler som kan komma att aktualiseras i samband
med innehav av och handel med aktier i Cassandra Oil. Sammanfattningen avser i första hand
aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att vara
uttömmande och omfattar inte situationer där aktierna innehas av handelsbolag eller som lagertillgång i
näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda regler som tillämpas då aktieägare innehar
aktier som anses vara näringsbetingade eller de särskilda regler som gäller för fysiska personers innehav
av så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Särskilda skattekonsekvenser kan uppkomma också
för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder och personer som är
begränsat skattskyldiga i Sverige. Innehavare av aktier i Cassandra Oil rekommenderas att inhämta råd
från skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive
tillämpligheten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal.
underskott i inkomstslaget kapital
medges skattereduktion mot kommunal
och statlig inkomstskatt samt mot statlig
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30
procent av den del av underskottet som
inte överstiger 100 000 kr och med 21
procent av resterande del. Underskott
kan inte sparas till senare beskattningsår.

Fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon
beskattas avkastning såsom utdelning
och kapitalvinst vid avyttring av aktier i
inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30
procent. Preliminär skatt avseende
utdelning innehålls av Euroclear eller,
för förvaltarregistrerade innehav, av
förvaltaren. Utdelande bolag ansvarar
inte för att eventuell källskatt innehålls.

Juridiska personer

Kapitalvinst respektive kapitalförlust
beräknas normalt som skillnaden mellan
försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för
samtliga aktier av samma slag och sort
beräknas gemensamt med tillämpning av
genomsnittsmetoden. För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet
alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för
försäljningsutgifter.

Juridiska personer, utom dödsbon,
beskattas normalt för alla inkomster,
inklusive skattepliktiga kapitalvinster
och utdelning, i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 26,3 procent.
Om aktierna utgör näringsbetingade
andelar gäller särskilda regler.
Beräkning av kapitalvinst respektive
kapitalförlust sker på samma sätt som
för fysiska personer enligt vad som
anges ovan. Avdrag för kapitalförluster
medges
normalt
endast
mot
kapitalvinster på aktier eller andra
delägarrätter. En kapitalförlust kan även,
om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot
kapitalvinster i bolag inom samma
koncern, under förutsättning att
koncernbidragsrätt föreligger mellan
bolagen. Kapitalförlust som inte har
kunnat utnyttjas ett visst år får sparas
och dras av mot kapitalvinster på aktier
och
andra
delägarrätter
under
efterföljande
beskattningsår
utan
begränsning i tiden, den s.k. aktiefållan.

Kapitalförluster vid avyttring av
marknadsnoterade aktier är fullt
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster samma år på andra marknadsnoterade aktier och delägarrätter utom
andelar i sådana investeringsfonder som
innehåller endast svenska fordringsrätter
(räntefonder). Kapitalförlust som inte
kan kvittas på detta sätt får dras av med
70 procent mot övriga inkomster i
inkomstslaget kapital. Uppkommer
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Aktieägare som är
skattskyldiga i Sverige

belopp, kan återbetalning begäras hos
Skatteverket före utgången av det femte
kalenderåret efter utdelningstillfället.

begränsat

För aktieägare, fysisk såväl som juridisk
person, som är begränsat skattskyldiga i
Sverige utgår normalt svensk kupongskatt om 30 procent på utdelning från
svenska aktiebolag. Denna skattesats är
dock i allmänhet reducerad genom
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige
och andra länder. Särskilda regler gäller
för utdelning på andel som anses vara
näringsbetingad. Undantag från kupongskatt gäller vidare för aktieägare inom
EU som är juridiska personer och som
uppfyller kraven i det s.k. moder/dotterbolagsdirektivet om innehavet
uppgår till minst 10 procent av
andelskapitalet i det utdelande bolaget.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver
verksamhet från fast driftställe i Sverige
beskattas normalt inte i Sverige för
kapitalvinster vid avyttring av aktier och
andra delägarrätter. Aktieägare kan dock
bli föremål för sådan beskattning i sin
skatterättsliga hemvist. Fysiska personer
som är begränsat skattskyldiga i Sverige
kan bli föremål för svensk beskattning
vid avyttring av värdepapper om de
vid något tillfälle under det kalenderår
då avyttringen sker eller vid något
tillfälle under de tio närmast föregående
kalenderåren varit bosatta i Sverige eller
stadigvarande vistats här. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall
begränsad genom dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och andra länder.

Kupongskatten innehålls vid utdelningstillfället av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. Om
kupongskatt innehålls med ett för högt
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BOLAGSORDNING

Cassandra Oil AB (publ)
Org.nr. 556526-6516

BOLAGSORDNING
antagen vid årsstämman den 29 juni 2012

§1
Bolagets firma är Cassandra Oil AB. Bolaget är publikt (publ).

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§3
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt via dotterbolag,
intressebolag eller under andra samarbetsformer prospektera efter, bygga ut och
producera olja, gas och metaller samt andra naturresurser, samt bedriva därmed förenlig
verksamhet.

§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor.

§5
Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000. Alla aktier är av samma
slag.

§6
Styrelsen skall bestå av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter.
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat
revisionsbolag.
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§7
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och
på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har
skett i Svenska Dagbladet.
Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor
före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor
och senast två veckor före stämman.
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt
antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§9
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och
antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 §
första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
_______________
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