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Pressmeddelande  

 
Cassandra Oil: Omfattande fabriksbrand i Västerås 
 
Under söndagen drabbades Cassandras verkstadslokaler av en brand vilken förstört huvuddelen av bolagets 
Västeråsbaserade reaktor. Avsikten har tidigare varit att montera ned reaktorn och bygga upp den i Danmark. 
Cassandra behöver nu beställa nya delar för att genomföra det projektet. Bolagets kontor är intakt med avtal och 
dokumentation avseende teknologi och projekt.  
 
Branden startade utanför bolagets lokaler och har ingen koppling till CASO-reaktorn.  
 
Det är viktigt att notera att Cassandra Oil är ett kunskapsföretag där värdet finns, dels i den unika teknologin som 
fungerar med hög kapacitet och driftsäkerhet, och dels i personalens kunskap och erfarenhet. 
 
Bolagets VD Anders Olsson är skadad men styrelsens bedömning är att ledningsarbetet kan fortsätta som 
planerat. 
 
Bolaget har verksamhets- och ansvarsförsäkringar och bedömer att de kommer att täcka skadorna.  
 
Anders Olsson, Cassandra Oils VD och Fleming Jörgensen, VD i danska partnerbolaget har haft kontakt under 
gårdagen och är överens om att med gemensamma ansträngningar starta projektet i Danmark under hösten 
2017 som planerat.   
 	
		
		
 
För ytterligare information, kontakta 
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00 
 
 
	

 
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 29 maj 2017, kl 08.00 CET. 
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Detta är Cassandra Oil AB  
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel 
uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie 
är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet 
aktieägare uppgår till cirka 8 000. 


