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Cassandra Oil AB (publ) 

 

DELÅRSRAPPORT 
JANUARI - DECEMBER 2016 

 
FJÄRDE KVARTALET, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016 

• Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.  

• Nettoresultatet uppgick till -9,6 (-9,0) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,27) 
SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,4 (-11,6) MSEK vilket är -0,13 (-0,37) SEK 
per aktie. 

• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (4,9) MSEK. 

 

HELÅRET, 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016 

• Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK. 

• Nettoresultatet uppgick till -35,4 (-32,1) MSEK och resultatet per aktie uppgick till -0,78 (-1,06) 
SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35,2 (-36,5) MSEK vilket är -0,77 (-1,21) SEK 
per aktie. 
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Det fjärde kvartalet har präglats av intensiva förhandlingar med ett antal potentiella partners samt 
vidareutveckling av processanläggningen.  

Marknad och samarbetspartners 
Cassandra Oil och Ragn-Sells meddelade den 20 september att de är överens om att avbryta sitt 
samarbete. Parterna kunde inte komma överens om villkoren för kommersiell expansion och rätten 
till Cassandras teknologi. Cassandras styrelse och företagsledning fastställde dels att projektet inte 
tidsmässig framskridit som förväntat och dels att Cassandras teknik är alldeles för värdefull för 
att  låsa in bolaget i en långtgående begränsning, om inte samarbetspartnern åtar sig betydande 
investeringar. 

Cassandra Oil fortsätter nu att i egen regi driva de etableringar som tidigare annonserats. 
Förhandlingar om ändrade förutsättningar med berörda lokala partners pågår. Cassandra Oil är nu 
också fria att diskutera med andra parter på hemmamarknaden som tidigare varit låsta. Sådana 
diskussioner har inletts.  

Cassandra Oils fokus för 2017 är att få igång anläggningar i Mälardalen och Spanien 

Valoriza, Cassandra Oils samarbetspartner i Spanien, lämnade i november 2017 in en ansökan 
avseende en produktionsanläggning med kapacitet att omvandla 57 000 ton avfallsplast till 48 000 
ton olja samt 2 800 ton kolpulver per år. Anläggningen ska också med hjälp av överskottsgasen 
producera el för eget behov. Ansökan görs för en anläggning med 4 st CASO 600E 
processanläggningar, förbehandlingsutrustning för att torka och behandla 10 ton plast per timme 
samt 2 gasturbiner för elgenerering (4MW).  
 
Ansökan är en ”Integrated Environmental Authorization (IEA)” för en utökad permanent verksamhet 
för behandling av avfallsplast vid anläggningen i Jerez i Spanien. Den integrerade ansökan 
kombinerar såväl miljötillstånd som licens för att bedriva affärsverksamhet och bygglov med mera.  
I sin ansökan beskriver Valoriza den provdrift som genomförts. Denna utföll positivt dock pekades 
på fukt i råvaran, hanteringen av plast i processoranläggningen samt dyr elförsörjning. Då dessa 
problem nu åtgärdats och processanläggningen utvecklats är Valoriza angelägna att gå vidare för 
att komma igång i fullskalig produktion. 

 

I Saudiarabien avvaktar, som en följd av ARAMCO:s IPO, planeringen för start av ett gemensamägt 
bolag.   Samarbetspartnern är Tomorrow Environment Company (”TECO”), som ingår i HRH Prins 
Faisal Bin Muqrin Abdul Aziz grupp av bolag, med huvudkontor i Jedda, Saudiarabien. Den 
huvudsakliga målsättningen är att behandla ”oljesludge” i anknytning till TECOs licenser med 
ARAMCO. JV bolaget kommer även att behandla annat kolväterikt avfall i form av kasserade däck.  

Som en följd av att Cassandra Oil visat på möjligheten att från bildäck återvinna bioolja, kan 
återvinning av däck komma att prioriteras före omhändertagande av oljesludge i Saudiarabien. 

Beträffande samarbetet med SEAB för återvinning av ”oljesludge” i Irak, så beslutade Cassandra 
Oil i början av året att inte utnyttja sin option om att förvärva aktierna i SEAB. Styrelsen för 
Cassandra Oil AB har bedömt att den politiska risken i Irak nu är för hög för att gå in i ett sådant 
åtagande.  

I övrigt pågår förhandlingar eller samtal med ett antal potentiella samarbetspartners i flera olika 
länder.    

Produktion och utveckling 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har på uppdrag av Cassandra Oil analyserat olja utvunnen 
från däck vid processanläggningen i Västerås, för att bekräfta den icke fossila andelen i oljeprovet. 
Det har genom C14 metoden fastställts att oljan som producerats från däck är, till cirka 48 % 
ickefossil, vilket gör att den delen kan klassificeras som återvinningsbar bioolja. Detta resultat är till 
stor fördel för Cassandra Oil då marknadsvärdet på den CASO-producerade oljan härigenom blir 
högre än för crude oil. Detta resultat publicerades i ett pressmeddelande den 1 juli 2017. 
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Under det gångna året har anläggningen i Västerås, CASO-0003, körts i drygt 1600 timmar. Vi har 
härvid kunnat konstatera dels att anläggningen håller för kontinuerlig drift samt att 
underhållskostnaden framförallt för utbyte av hammare, reaktorkammare samt övriga slitdelar är 
lägre än vad som tidigare antagits. 
Dessa intensiva tester har givit underlag för att utveckla processanläggningen i  flera avseenden.  
 
För att minska känsligheten för fukt i råvaran har en torktumlare tagits fram. Denna använder 
överskottsvärme från processanläggningens värmeväxlare för att torka den plast och de däck som 
matas in i processen. 
 
En ny reaktorkammare med nära dubbelt så stor volym som tidigare har tagits i bruk.  
 
En ny utmatning för den fasta fraktionen medför kylning av kolpulvret samt separering av kolpulver 
och stål.  
 
Vidare har tester gjorts med införande av en cyklon för processgasen mellan reaktorn och 
kondenseringsenheten. Syftet med denna är att i tidigt skede ta bort kolpulver och skapa en än 
renare slutprodukt. Detta har visat på gott resultat. Oljan har analyserats av SAYBOLT, ett 
världsledande analysföretag. Resultaten visar att Cassandra Oils olja från plast innehåller 1/3 mer 
av lätta produkter än Brent (Nordsjöolja) och Cassandra Oils olja från däck 2/3 mer. Den höga 
kvalitén medför att oljan nu accepteras av oljebolag som råvara för raffinering. 
 
Patent 
Cassandra Oil förvärvade vid starten 2011 från Anders Olsson samtliga rättigheter för två patent. 
Dessa är patent SE 0901600-7, Reaktor innefattande rotor, ”Separationsreaktor”, patent SE 
1251493-1, Fläktvingar, ”Metod för att minska mängden partiklar av fast material som åtföljer en 
gasström från en reaktor”. Sommaren 2016 förvärvades ytterligare ett patent, SE 1251096-2, 
Värmeväxling, ”Metod för att öka verkningsgraden i en reaktor och användning av reaktorn”.  
 
Dessa patent är samtliga implementerade i den processanläggning som är under test i verkstaden. 
 
Alla tre patent är också registrerade i Cassandra Oil Technologys namn för internationell 
patentansökan. Cassandra Oil Technology AB har under året fått följande internationella patent 
beviljade: 
 

• I Mexiko beviljades den 29 januari patent avseende ”Reactor comprising a rotor” 

• I Nigeria beviljades den 4 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor” 

• I Australien beviljades den 17 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor” 

• I Singapore beviljades den 6 april patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the 
amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor” 

• I Singapore beviljades den 30 maj patent avseende “Reactor, method of increasing the 
efficiency in a reactor and the use of the reactor” 

• I USA beviljades den 12 juli patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the amount 
of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor” 
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

Som en följd av att Cassandra Oil genomfört ett antal framgångsrika kvalitetsutvärderingar med 
internationella oljeproducenter och som en del i en fördjupad samarbetsrelation har efter periodens 
utgång ett finansieringsavtal ingåtts. Ett konsortium med säte i London och Dubai avser att investera 
ca 3 mkr per månad genom löpande emissioner. Preliminär finansieringsram är en investering i 22,5 
millioner nyemitterade aktier till en kurs av SEK 1,60 under en 12 månaders period. I och med detta 
kommer det sammanlagda antalet aktier i Cassandra Oil AB vara 85.156.501 och de nyemitterade 
aktierna att motsvara 26,4% av det totala antalet. Cassandra kommer att tillföras ytterligare kapital 
på  36 mkr.  Investeringen kan komma att ökas eller minskas beroende på hur samarbetet utvecklas.  

Dessa emissioner kommer att göras under styrelsebemyndigande från årsstämman 25 april 2016.  

Finansieringen bedöms täcka Cassandras löpande omkostnader under innevarande år samt 
återbetalning av utestående brygglån. 
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FINANSIELL RAPPORT  

Omsättning, resultat och kassaflöde oktober-december 2016 

• Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.  
• Finansnettot uppgick till -0,4 (-0,1) MSEK. 
• Nettoresultatet uppgick till -9,6 (-9,0) MSEK eller -0,15 (-0,27) SEK per aktie. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,4 (-11,6) MSEK eller -0,13 (-0,37) SEK 

per aktie. 
 

Omsättning, resultat och kassaflöde januari-december 2016  

• Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
• Finansnettot uppgick till -4,0 (-2,3) MSEK. Finansiella kostnader avser i huvudsak räntor på 

brygglånen. 
• Nettoresultatet uppgick till -35,4 (-32,1) MSEK eller -0,78 (-1,06) SEK per aktie. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35,2 (-36,5) MSEK eller -0,77 (-1,21) SEK 

per aktie.  
 

Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital och soliditet 

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (4,9) MSEK. 

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 61,5 (57,5 ) MSEK eller 0,98 (1,70) SEK per aktie.  

Koncernens soliditet var vid periodens utgång 63,2 (58,0) procent. 

Under 2016 har Cassandra Oil AB genomfört följande tre emissioner. Dessutom valde innehavare 
av teckningsoption TO 3 att lösa in 41 stycken sådana mot aktier i juni 2016. 

 Datum Förändring 
Aktiekapital 

Ack. Aktie- 
Kapital (kr) 

Förändring 
Antal aktier 

Ack. Antal 
Aktier 

Kvotvärde 

Teckningsoption Juni 2016 +41 33 871 822 +41 33 871 822 1,00 

Nyemission Aug 2016 +15 054 124 48 925 946 +15 054 124 48 925 946 1,00 

Nyemission Aug 2016 +5 403 888 54 329 834 +5 403 888 54 329 834 1,00 

Nyemission Aug 2016 +8 326 667 62 656 501 +8 326 667 62 656 501 1,00 
 

Finansiering 

För fortsatt expansionen och drift av projekt fram till den tidpunkt då dessa börjar generera intäkter, 
utvärderar Cassandra Oil olika finansieringsalternativ, där det handlar om att väga hög 
expansionstakt mot ett ökat rörelsekapitalbehov på ett optimalt sätt.  

Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare 
under de närmaste 12 månaderna. För att säkerställa fortsatt drift och återbetalning av utestående 
kortfristiga lån måste en ny finansieringslösning komma på plats.  

Eftersom finansiering inte är säkrad för kommande tolvmånadersperiod finns väsentliga 
osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till betydande tvivel om 
företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten. Rapporten är upprättad på antagande 
om fortsatt drift då ledningens bedömning är att det finns ett flertal alternativ för att erhålla 
finansiering. Styrelsens bedömning är att de kommande emissionerna kommer att lösa bolagets 
finansiering under 2017. 
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Personal 

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång uppgick till 13 (13). Genomsnittligt antal 
anställda under kvartalet uppgick till 14 (14) och under hela perioden till 13 (13).  
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MODERBOLAGET 
Moderbolaget Cassandra Oil ABs rörelseresultat för fjärde kvartalet var -1,6 (-2,6) MSEK. 

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens utgång till 398,3 (372,4) MSEK. Likvida medel 
uppgick till 0,3 (4,3) MSEK.  

AKTIEKAPITALET 
Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid periodens slut till 62 656 501 SEK fördelat på 
62 656 501 aktier.  

Cassandra Oil har 2 142 858 utestående teckningsoptioner av serie TO4.  Varje teckningsoption av 
serie TO4 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK. 

Cassandra Oil har i ett incitamentsprogram 2 000 000 teckningsoptioner utestående. Varje sådan 
teckningsoption ger rätt att teckna en aktie för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 till 31 december 
2019. 

AKTIEN 
Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med ticker CASO. Remium Nordic 
AB är Certified Adviser.  

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 523 per den 31 december 2016. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016 

KOMMANDE INFORMATION 
• Årsredovisning 2016:    30 Mars 2017 
• Delårsrapport 1:a kvartalet   27 april 2017 
• Årsstämma 2017:    23 Maj 2017 

 
 

Västerås den 24 februari 2017 
 
Cassandra Oil AB (publ) 
 
 
Anders Olsson 
Verkställande direktör 

 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Olsson, Tel: 076-16 32 100 

OM CASSANDRA OIL AB  

Cassandra Oil AB (publ) (org nr 556526-6516) är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik 
ska producera olja och gas ur kolvätehaltigt material, t ex uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, 
spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. 
 
Cassandra Oil har sitt säte och huvudkontor i Västerås. Adress Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås.  
Tel 021-49 53 220.  
 
Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ Stockholm First North med kortnamn CASO. Remium 
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till 7 523 per 2016-12-31.  
 
För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT  
 2016 2015 2016 2015 
KSEK Q4 Q4 jan-dec helår 
Rörelseintäkter     
Nettoomsättning - - - - 
Övriga intäkter - 505 - 505 

     
Summa intäkter för perioden - 505 - 505 

     
Förändring produkter i arbete 2 071 3 705 7 344 13 718 

     
Rörelsens kostnader     
Råvaror och förnödenheter -1 913 -2 694 -4 065 -7 804 
Övriga externa kostnader -4 687 -5 895 -18 531 -19 219 
Personalkostnader -3 295 -3 269 -11 219 -12 181 
Avskrivningar -1 306 -1 224 -4 998 -4 852 
Summa rörelsekostnader för perioden -11 201 -13 082 -38 813 -44 056 

     
Rörelseresultat -9 130 -8 872 -31 469 -29 833 

     
Finansiella intäkter och liknande resultatposter - -  - 2 
Finansiella kostnader och liknande resultatposter -446 -141 -3 958 -1 760 
Valutakursvinster - -  - 195 
Nedskrivning fordringar - -  - -690 
Finansnetto -446 -141 -3 958 -2 253 

     
Resultat före skatt  -9 576 -9 013 -35 427 -32 086 

     
Skatt - - - - 
RESULTAT  -9 576 -9 013 -35 427 -32 086 
Resultat per aktie före och efter utspädning hänförligt till 
Moderbolagets aktieägare, SEK -0,15 -0,27 -0,78 -1,06 

     
Övrigt totalresultat      
Poster som senare kan återföras till resultaträkningen:    
Omräkningsdifferenser 106 29 162 29 
TOTALRESULTAT -9 470 -8 984 -35 265 -32 057 

     
Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -9 470 -8 984 -35 265 -32 057 

     
     

 2016 2015 2016 2015 
NYCKELTAL Q4 Q4 helår helår 
Omsättning per anställd, MSEK - - - - 
Genomsnittligt antal aktier under perioden, tusental 62 656 31 622 45 405 30 268 
Antal aktier vid periodens utgång, tusental 62 656 33 872 62 656 33 872 
Rörelsemarginal neg neg neg neg 

     
För definitioner av nyckeltal, se sidan 16     
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KONCERNENS BALANSRÄKNING  
 2016 2015 

KSEK 31 dec 31 dec 
   

TILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 21 931 25 180 
Patent Sverige 10 225 9 122 
Patent Internationellt 1 759 1 992 
Övriga immateriella anläggningstillgångar - - 
Summa  immateriella anläggningstillgångar 33 915 36 294 

   
Materiella anläggningstillgångar 382 688 
Summa materiella  anläggningstillgångar 382 688 

   
Summa anläggningstillgångar 34 297 36 982 

   
Omsättningstillgångar   
Produkter i arbete 60 066 52 722 
Övriga fordringar 2 533 4 533 
Likvida medel 364 4 963 
Summa omsättningstillgångar 62 963 62 218 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 97 260 99 200 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    61 485 57 515 
Kortfristiga skulder 35 775 41 685 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 97 260 99 200 

   
   
   
   
   
NYCKELTAL 2016 2015 

 Helår Helår 
Soliditet 63,2% 58,0% 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 45 405 30 268 
Antal aktier vid periodens utgång, tusental 62 656 33 872 
Likvida medel per aktie, SEK 0,01 0,15 
Eget kapital per aktie, SEK 0,98 1,70 
Börskurs vid periodens slut, SEK/aktie 1,48 4,45 
Börskurs vid periodens slut, SEK - totalt 92 731 150 730 

   
För definitioner av nyckeltal, se sidan 16   
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FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET 
KAPITAL    
      
KSEK Aktie- Övrigt Övriga  Balanserat Summa  

 kapital tillskjutet reserver resultat eget 
  kapital   kapital 
      

      
Ingående balans per 1 januari 2015 29 372 168 592 -81 -133 507 64 376 
Årets resultat - - - -32 086 -32 086 
Omräkningsdifferenser - - 29 - 29 
Summa totalresultat - - 29 -32 086 -32 057 
Transaktioner med ägare       
Emissioner, netto efter transaktionskostnader 4 500 20 696 -  - 25 196 
Eget kapital per 31 december 2015 33 872 189 288 -52 -165 593 57 515 

      
      
Ingående balans per 1 januari 2016 33 872 189 288 -52 -165 593 57 515 
Årets resultat - - - -35 427 -35 427 
Omräkningsdifferenser - - 162 - 162 
Summa totalresultat - - 162 -35 427 -35 265 
Transaktioner med aktieägare      
Teckningsoption TO3  2   2 
Personaloptionsprogram:      
 - värde på anställdas tjänstgöring  - 54 - - 54 
Emissioner, netto efter transaktionskostnader 28 784 10 395 - - 39 179 
Eget kapital per 31 december 2016 62 656  199 739  110  -201 020  61 485  
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS   

OCH TILLHÖRANDE NYCKELTAL    
  2016 2015 2016 2015 
KSEK   KV 4 KV 4 helår helår 

      
Kassaflöde från den löpande verksamheten     
Rörelseresultat -9 130 -8 872 -31 469 -29 833 
Justering för:     
     Avskrivningar anläggningstillgångar 1 306 1 224 4 998 4 852 
     Övriga ej kassaflödespåverkande poster - 0 - 2 
Erhållna/betalda räntor 8 -17 -3 012 -1 634 

      
Kassaflöde från den löpande verksamheten före    
förändring av rörelsekapital -7 817 -7 665 -29 483 -26 612 

      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Förändring pågående arbeten -2 071 -3 705 -7 344 -13 718 
Förändring kortfristiga fordringar 1 490 -1 784 2 000 -683 
Förändring leverantörsskulder 119 -3 094 223 -1 476 
Förändring kortfristiga skulder -144 4 632  -619 5 956 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 423 -11 616 -35 223 -36 533 

      
Investeringsverksamheten     
Investeringar i patent - - - -1 300 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 205 - 205 - 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - -118 -56 
Utlåning SEAB - - - -691 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 205 0 87 -2 047 

      
Finansieringsverksamheten     
Emissioner - 10 500 24 507 25 196 
Upptagna lån 7 910 - 6 030 10 500 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 910 10 500 30 537 35 696 
Årets kassaflöde -308 -1 116 -4 599 -2 884 

      
Likvida medel vid periodens början 672 6 079 4 963 7 848 
Likvida medel vid periodens slut 364 4 963 364 4 963 

      
NYCKELTAL 2016 2015 2016 2015 
    KV 4 KV 4 helår helår 
Genomsnittligt antal aktier, tusental 62 656 31 622 45 405 30 268 
Antal aktier vid periodens utgång, tusental 62 656 33 872 62 656 33 872 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per  -0,11 -0,37 -0,77 -1,21 
aktie, SEK     
För definitioner av nyckeltal, se sidan 16     
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 
     
 2016 2015 2016 2015 
KSEK Q4 Q4 helår helår 

     
Rörelseintäkter     
Nettoomsättning 600 600 600 600 
Summa intäkter för perioden 600 600 600 600 

     
Rörelsens kostnader     
Externa kostnader -1 493 -2 436 -7 268 -6 057 
Personalkostnader -673 -792 -2 650 -2 687 
Summa rörelsekostnader för perioden -2 166 -3 228 -9 918 -8 744 

     
Rörelseresultat -1 566 -2 628 -9 318 -8 144 

     
     

Finansiella kostnader och liknande resultatposter -442 -126 -4 084 -1 726 
Nedskrivning av kortfristiga fordringar - - - -690 

     
Finansnetto -442 -126 -4 084 -2 416 

     
Resultat före skatt i perioden -2 008 -2 754 -13 402 -10 560 

     
Skatt - - - - 
TOTALRESULTAT -2 008 -2 754 -13 402 -10 560 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING  
   
 2016 2015 
KSEK 31 dec 31 dec 

   
TILLGÅNGAR   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag 352 029 322 242 
Summa anläggningstillgångar 352 029 322 242 

   
Omsättningstillgångar   
Fordringar hos koncernföretag 56 565 63 366 
Kortfristiga fordringar 85 136 
Likvida medel 266 4 291 
Summa omsättningstillgångar 56 916 67 793 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 408 945 390 035 

   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    398 271 372 440 
Skulder till koncernföretag 0 219 
Kortfristiga skulder 10 674 17 376 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 408 945 390 035 
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FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL   
      

 
Bundet eget 

kapital Fritt eget kapital  
KSEK Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Summa  

 kapital fond fond resultat eget kapital 
      

Ingående balans per 1 januari 2015 29 372 7 260 841 659 -520 487 357 804 
Årets resultat - - - -10 560 -10 560 
Summa totalresultat - - - -10 560 -10 560 
Transaktioner med ägare       
Emissioner 4 500 - 20 696 - 25 196 
Eget kapital per 31 december 2015 33 872 7 260 862 355 -531 047 372 440 

      
      
Eget kapital per 1 januari 2016 33 872 7 260 862 355 -531 047 372 440 
Årets resultat  -   -   -  -13 402 -13 402 
Transaktioner med aktieägare      
Personaloptionsprogram:      
 - värde på anställdas tjänstgöring - - -54 - -54 
Emissioner, netto efter transaktionskostnader 28 784 0 10 395 - 39 179 
Eget kapital per 31 december 2016 62 656  7 260  872 804  -544 449  398 271  
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ALTERNATIVA NYCKELTAL (Alternative Performance Measures ”APM”) 

Från och med den 3 juli 2016 tillämpas nya riktlinjer för alternativa nyckeltal (APMs) utgivna av The 
European Securities and Markets Authority (ESMA). Med alternativa nyckeltal avses finansiella mått 
som inte finns definierade inom ramen för IFRS. 

Cassandra Oil använder regelbundet alternativa nyckeltal i sin kommunikation för att förbättra 
jämförelser mellan olika tidsperioder och ge en djupare inblick i bolaget för analytiker, investerare och 
andra intressenter. 

Det är viktigt att notera att inte alla företag beräknar alternativa nyckeltal med samma metod och därför 
är användbarheten av dess nyckeltal begränsad och ska inte användas som ett substitut för finansiella 
mått inom ramen för IFRS. Nedan presenteras hur dessa är beräknade. 

Genomsnittligt antal aktier 
Det genomsnittliga antalet aktier i Cassandra Oil AB har beräknats enligt IAS33. 

Antal aktier vid periodens utgång 
Antal registrerade aktier per sista börsdag under perioden 
 
Omsättning per aktie, SEK  
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal aktier 
 
Nettoresultat per aktie 
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i relation till nettoomsättningen 
 
Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutning 
 
Likvida medel per aktie 
Likvida medel dividerat med genomsnittligt antal aktier 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med balansdagens antal aktier 
 
Börskurs vid periodens slut 
Officiell börskurs per sista börsdag under perioden 
 
Kurs/eget kapital 
Totala börsvärdet i relation till eget kapital 
 
Börsvärde vid periodens slut 
Officiellt börsvärde per sista börsdag under perioden 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) 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 Redovisning för juridiska personer tillämpats. De redovisningsprinciper 
som tillämpas är desamma som beskrivs i Cassandra Oil ABs årsredovisning för 2015, not 2. 
 
FINANSIELLA INSTRUMENT  

Bokförda värden bedöms i allt väsentligt motsvara verkliga värden för finansiella tillgångar och 
skulder. 
 
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTOER 

För en beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför hänvisas till 
årsredovisningen för 2015, not 3. 

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 

Under perioden 1 januari 2016 – 31 december 2016 har Cassandra Oil redovisat följande 
närståendetransaktioner. 

Ersättningar till närstående innefattar följande och har skett till marknadsmässiga villkor: 

Ersättning till Thomas Concrete Group, där Finn Johnsson är ordförande, för hyra och 
administration uppgående till 61 TSEK. 

Konsultarvode till Finn Johnsson 83 TSEK och styrelsearvode med 150 TSEK. 

Konsultarvode till AO Consulting, där Anders Olsson är ägare, för uppdrag som VD uppgående till 
1 800 TSEK.  

Genom en riktad emission, som beslutades av extrastämma 12 augusti 2016, erhöll Anders Olsson 
8 326 667 aktier till en kurs av 1,50 SEK. I emissionen ingick lösen av lån 9 029 TSEK, ersättning 
för garanti vid tidigare gjord företrädesemission 570 TSEK, förvärv av patent 2 400 TSEK, räntor 
på lån 623 TSEK samt ett avdrag för löpande händelser -132 TSEK. 

Per 31 december 2016 har bolaget en utestående skuld till Anders Olsson uppgående till 123 
TSEK. 

 Cassandra Oil Technology har en låneskuld på 500 TSEK till bolag där Anders Olsson är delägare.  

Konsultarvode Ukon, där Bo-Göran Ulfberg är ägare, för uppdrag som mentor för 
företagsledningen, uppgående till 34 TSEK. 

Konsultarvode för PeOl Consulting, där Per Olsson är ägare, för uppdrag som senior advisor, 
uppgående till 1 408 TSEK. 

Ersättning för styrelsearvode till Björn Hedberg har uppgått till 100 TSEK. 

I det på sida 8 nämnda incitamentprogrammet har teckningsoptioner tecknats av Finn Johnsson 
med 1 000 00 optioner, Anders Olsson 100 000, Björn Hedberg 100 000 samt Per Olsson 50 000. 
Samtliga dessa har betalats med 0,15 SEK per option. 

AKTIEÄGARTILLSKOTT 

Moderbolaget har under året lämnat 30 MSEK i aktieägartillskott till Cassandra Oil Technology AB.   
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

Som en följd av att Cassandra Oil genomfört ett antal framgångsrika kvalitetsutvärderingar med 
internationella oljeproducenter och som en del i en fördjupad samarbetsrelation har efter periodens 
utgång ett finansieringsavtal ingåtts. Ett konsortium med säte i London och Dubai avser att 
investera ca 3 mkr per månad genom löpande emissioner. Preliminär finansieringsram är en 
investering i 22,5 miljoner nyemitterade aktier till en kurs av SEK 1,60 under en 12 månaders period. 
I och med detta kommer det sammanlagda antalet aktier i Cassandra Oil AB vara 85.156.501 och 
de nyemitterade aktierna att motsvara 26,4% av det totala antalet. Cassandra kommer att tillföras 
ytterligare kapital på  36 mkr.  Investeringen kan komma att ökas eller minskas beroende på hur 
samarbetet utvecklas.  

Dessa emissioner kommer att göras under styrelsebemyndigande från årsstämman 25 april 2016.  

Finansieringen bedöms täcka Cassandras löpande omkostnader under innevarande år samt 
återbetalning av utestående brygglån. 

 

Cassandras teknologi lyfter avfallet 2 á 3 steg i avfallspyramiden. Från deponi och förbränning till 
återvinning och återanvändning: 

 
 
 
 
	

 
Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017, kl 08.00 CET. 

 


