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Vid extra bolagsstämma i Cassandra Oil AB (då med firman Factum Electronics Holding AB) 
den 9 mars 2012 beslutades bland annat 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 denna delårsrapport anges därför inga jämförelsesiffror för perioden 
april-juni 2011. 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. 
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Cassandra Oil AB (publ) 
 

DELÅRSRAPPORT 
JANUARI – JUNI 2012 

 
 

ANDRA KVARTALET 
1 APRIL – 30 JUNI 2012 

 
Nedan angivna nyckeltal avser koncernens nya verksamhet som förvärvats per den 1 
april 2012 och som bedrivs genom dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB. 
Eftersom Cassandra Oil Technology AB inte existerade under jämförelseperioden följer 
av IFRS 3 Rörelseförvärv, att jämförelsesiffrorna för perioden april – juni 2011 blir noll. 
Jämförelsesiffrorna har därför utelämnats. 

 
• Koncernens omsättning under det andra kvartalet 2012 uppgick till 0,0 MSEK. 

 
• Rörelseresultatet för det andra kvartalet var -4,0 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -4,0 

MSEK eller -0,15 SEK per aktie.  
 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till -4,0 
MSEK eller -0,15 SEK per aktie. 

 
• Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 39,8 MSEK vilket motsvarar 

1,54 SEK per aktie.  
 

• Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens utgång till 56,5 MSEK eller 2,19 SEK per 
aktie. Koncernens soliditet uppgick till 87,8 procent.  

 
• Förvärvet av Cassandra Oil Technology AB samt överlåtelsen av Factum Electronics 

AB har verkställts per den 1 april 2012.  
 

• Sakutdelningen av aktierna i Rentunder Holding AB och Blasieholmen Investment 
Group AB har verkställts med avstämningsdag den 12 april 2012.  

 
• En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna före apportförvärvet fulltecknades och 

tillförde Cassandra Oil AB ca 8,3 MSEK före emissionskostnader.  
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
 

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

DELÅRSRAPPORT 
JANUARI – JUNI 2012 

 
DEN NYA VERKSAMHETEN 

Den omstrukturering och verksamhets-
förändring som beslutades av extra 
bolagsstämma den 9 mars 2012 har 
genomförts med verkan per den 1 april 
2012 (se vidare nedan).  

Cassandra Oil ska producera olja och gas 
samt kommersiella biprodukter i form av 
kolpulver och metaller ur kolvätehaltigt 
material, t ex uttjänta bildäck, plastavfall, 
”oljesludge”, spillolja och på sikt även 
oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.  
Kärnan i Cassandra Oils teknologi utgörs 
av den egenutvecklade reaktor, som bryter 
bindningen mellan kolvätekedjorna och 
därigenom skapar lätta fraktioner av olja. 
Teknologin är patentskyddad och bygger på 
en termisk depolymerisering i kombination 
med friktion, virvelbäddsfunktion och 
katalysatoreffekt.  

Cassandra Oil tillverkar för närvarande de 
första reaktorerna och har ännu inte 
producerat någon olja. 

Cassandra Oil har ett beviljat svenskt 
patent (SE0901600-7) och en internatio-
nell PCT-ansökan (SE 2010/051452) under 
behandling. 

Cassandra Oils verksamhet bedrivs i allt 
väsentligt genom dotterbolaget Cassandra 
Oil Technology AB. Detta bolag nybildades 
i september 2011 och började bedriva 
verksamhet i början av 2012 då bolaget (då 
med firman Eureka Oil AB) förvärvade den 
nya verksamheten inklusive patent av 
uppfinnaren Anders Olsson och i samband 
därmed genomförde en nyemission om 42 
MSEK.   

VERKSAMHETEN APRIL- JUNI  

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).  

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. 
Cassandra Oil arbetar i övrigt aktivt med sitt 
immateriella skydd och avser att ge in två 
patentansökningar före årsskiftet.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG 

Cassandra Oil har efter kvartalets utgång 
ingått avtal med NSR Produktion AB, ett 
dotterbolag till Nordvästra Skånes Ren-
hållnings AB (”NSR”), om att Cassandra 
skall etablera verksamhet på NSR:s 
anläggning i Helsingborg. Cassandra Oils 
avsikt är att etablera de första reaktorerna 
på NSRs anläggning och att därefter 
expandera internationellt, initialt inom 
Europa, och i Mellanöstern. En styrande 
faktor för etableringen är när erforderliga 
miljötillstånd kan beviljas. Cassandra Oil 
arbetar med flera etableringsalternativ 
parallellt för att skapa flexibilitet och 
minimera effekten av eventuella förseningar 
avseende miljötillstånden.  Cassandra Oil 
bedömer att avtal med samarbetspartners 
avseende minst två utländska marknader 
kommer att kunna ingås under hösten. 
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FINANSIELL RAPPORT APRIL – JUNI 

Nedan angivna nyckeltal avser koncernens 
nya verksamhet som förvärvats per den 1 
april 2012 och som bedrivs genom 
dotterbolaget Cassandra Oil Technology 
AB. Eftersom Cassandra Oil Technology 
AB inte existerade under jämförelse-
perioden följer av IFRS 3 Rörelseförvärv, 
att jämförelsesiffrorna för perioden april – 
juni 2011 blir noll. Jämförelsesiffrorna har 
därför utelämnats. 

Omsättning och resultat 

Koncernens omsättning uppgick till 0,0 
MSEK.  

Rörelseresultatet var -4,0 MSEK. 

Nettoresultatet uppgick till -4,0 MSEK eller  
-0,15 SEK  per aktie. 

Avskrivningarna uppgick till 0,0 MSEK, 
varav 0,0 MSEK avsåg avskrivningar på 
balanserade utgifter för utvecklings-
arbeten. 

Kassaflöde och likvida medel 

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten var -4,0 MSEK eller -0,15 SEK per 
aktie.  

Koncernens likvida medel uppgick vid 
kvartalets slut till 39,8 MSEK vilket 
motsvarar 1,54 SEK per aktie. 

Eget kapital och soliditet 

Eget kapital uppgick till 56,5 MSEK eller 
2,19 SEK per aktie.  

Koncernens soliditet var vid kvartalets 
utgång 87,8 procent. 

Balanserade utvecklingskostnader 

Under kvartalet har utvecklingskostnader 
om 4,4 MSEK kapitaliserats. 

Investeringar 

Under kvartalet har investeringar i 
inventarier gjorts med 0,0 MSEK och 
investeringar i patent med 0,64 MSEK.  

Personal 

Medelantalet anställda under kvartalet 
uppgick till 4 personer. Vid kvartalets slut 
uppgick antalet anställda till 4. Samtliga 
anställda är anställda i dotterbolaget 
Cassandra Oil Technology AB. 

MODERBOLAGET 

Perioden april - juni 

Moderbolaget Cassandra Oil ABs 
rörelseresultat för kvartalet var -2,0 MSEK. 

Moderbolaget har under kvartalet 
genomfört en nyemission som fullteck-
nades och tillförde moderbolaget ca 8,3 
MSEK före emissionskostnader (se vidare 
nedan). 

Moderbolagets egna kapital uppgick vid 
kvartalets slut till 780,6 MSEK. Likvida 
medel uppgick till 8,4 MSEK.  

Moderbolaget har under kvartalet investerat 
0,05 MSEK i bildandet av det nya dotter-
bolaget Cassandra Oil Processing AB.  

OMSTRUKTURERING OCH VERK-
SAMHETSFÖRÄNDRING 

Den 8 februari 2012 offentliggjordes ett 
förslag till omstrukturering och verksam-
hetsförändring innebärande att verksam-
heten inom digitalradio som bedrevs genom 
det helägda dotterbolaget Factum 
Electronics AB skulle överlåtas till huvud-
ägaren Paradise Digital & Co Ltd och att 
bolaget genom apportemission skulle för-
värva Cassandra Oil Technology AB och 
därmed ändra koncernens verksam-
hetsinriktning. Köpeskillingen för Factum 
Electronics AB föreslogs till ett belopp av 2 
MSEK investeras i Rentunder Holding AB 
och att detta bolag, tillsammans med 
Blasieholmen Investment Group AB, skulle 
delas ut till aktieägarna.  

Slutligen föreslogs ett bemyndigande för 
styrelsen att besluta om en nyemission med 
företrädesrätt för aktieägarna före förvärvet 
av Cassandra Oil Technology AB,  
minskning av aktiekapitalet för överföring till 
fri fond att användas enligt beslut av 
bolagsstämma samt val av ny styrelse.   

Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2012 
beslutades att godkänna ovanstående för-
slag om omstrukturering och verksamhets-
förändring. Till ny styrelse valdes Erik 
Nerpin (sedan tidigare styrelseledamot och 
ordförande), Björn Hedberg, Magnus 
Nordin, Eric Hasselqvist och Johan Thorell. 

En ny bolagsordning innefattande namn-
bytet till Cassandra Oil AB registrerades av 
Bolagsverket den 19 mars 2012.  



 

 Cassandra Oil AB (publ) - Delårsrapport januari-juni 2012 
  
 5 

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. 
Köparen har erhållit kredit till årsskiftet för 
köpeskillingen och har tecknat den riktade 
nyemissionen om 0,9 MSEK. Dessa medel 
har med anledning av krediten inte tillförts 
Factum Electronics AB. Resterande belopp 
som köparen ska erlägga uppgår således 
till 2,1 MSEK. 

Utdelningen av dotterbolagen Rentunder 
Holding AB och Blasieholmen Investment 
Group AB har verkställts med avstämnings-
dag den 12 april 2012.  

Nyemissionen med företrädesrätt för 
aktieägarna före förvärvet av Cassandra Oil 
Technology AB har genomförts med 
avstämningsdag den 10 april 2012. 
Nyemissionen, som omfattade 1 010 766 
aktier till emissionskursen SEK 8,20, full-
tecknades och tillförde bolaget ca 8,3 
MSEK före emissionskostnader. 

Efter fullbordad apportemission (23 339 482 
aktier) och företrädesemission (1 010 766 
aktier) uppgår aktiekapitalet i Cassandra Oil 
AB till 26 371 780 SEK fördelat på 26 371 
780 aktier. 

ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma i Cassandra Oil AB hölls i 
Stockholm den 29 juni 2012. 

Årsstämman beslutade om omval av den 
styrelse som valdes vid den extra bolags-
stämman den 9 mars 2012 (se ovan). 
Vidare beslutade årsstämman bland annat 
att höja bolagsordningens gränser för 
aktiekapital och antal aktier samt att 
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen under tiden fram till nästkommande 
årsstämma besluta om nyemission av 
aktier.  

 

 

 

 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKER-
HETSFAKTORER 

En redogörelse för identifierade risker i den 
nya verksamheten återfinns på Cassandra 
Oil AB:s hemsida www.cassandraoil.se. 

KOMMANDE INFORMATIONSTILL-
FÄLLEN 

30 november 2012 
Delårsrapport januari – september 2012 

28 februari 2013 
Bokslutskommuniké januari – december 
2012 

BOLAGSBESKRIVNING 

Upprättande av en Bolagsbeskrivning 
avseende upptagande av Cassandra Oils 
aktie till handel på NASDAQ OMX First 
North pågår och beräknas kunna 
offentliggöras under vecka 39. 

 

Stockholm den 31 augusti 2012 

Cassandra Oil AB (publ) 

Styrelsen 

 

Denna rapport har ej granskats av 
bolagets revisorer.  

 
För ytterligare information, vänligen 
kontakta: 

Erik Nerpin, styrelseordförande 
tel +46-70-620 73 59 

Per Laine, VD 
tel +46-76-830 00 99 

Eller besök bolagets hemsida 
www.cassandraoil.se  
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OM CASSANDRA OIL AB  

Cassandra Oil AB (publ) (org nr 556526-6516) är ett svenskt företag 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 huvudkontor i Västerås. Adress Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås. Tel 
021-49 53 220. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 

Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamn CASO. Remium 
Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 6.200.  

För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se. 
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KONCERNENS RAPPORT 
ÖVER TOTALRESULTAT 2012 2011 2012 2011 2011
MSEK Q2 Q2 halvår halvår helår
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 0,0 -           0,0 -           -           
Summa intäkter för perioden 0,0 -          0,0 -          -          

Rörelsekostnader
Externa kostnader -2,4 -           -2,8 -           -           
Personalkostnader -1,6 -           -2,1 -           -           
Summa rörelsekostnader för perioden -4,0 -          -4,9 -          -          
Rörelseresultat för perioden -4,0 -          -4,9 -          -          

Avskrivningar och nedskrivningar -0,0 -           -0,0 -           -           
Finansiella intäkter och kostnader -0,0 -           -0,0 -           -           
Resultat före skatt i perioden -4,0 -          -4,9 -          -          

Skatt 0,0 -           0,0 -           -           
RESULTAT FÖR PERIODEN -4,0 -          -4,9 -          -          

Övrigt totalresultat för perioden 0,0 -           0,0 -           -           
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -4,0 -          -4,9 -          -          

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -4,0 -           -4,9 -           -           
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -4,0 -          -4,9 -          -          

KONCERNENS 
KASSAFLÖDESANALYS 2012 2011 2012 2011 2011
MSEK Q2 Q2 halvår halvår helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,0 -           -4,9 -           -           
Förändring omsättningstillgångar 1,8 -           -2,0 -           -           
Förändring kortfristiga skulder 4,6 -           7,0 -           -           
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4,4 -           -8,6 -           -           
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8,2 -           50,2 -           -           
Utdelning av verksamhet till aktieägare -2,1 -           -2,1 -           
Periodens kassaflöde 4,2 -          39,8 -          -          

Likvida medel vid periodens början 35,6 -          0,1 -          -          
Likvida medel vid periodens slut 39,8 -          39,8 -          -          

NYCKELTAL 2012 2011 2012 2011 2011
Q2 Q2 halvår halvår helår

Omsättning per anställd, MSEK 0,0 -           0,0 -           -           
Genomsnittligt antal aktier, tusental (not 1) 25 866 -           24 851 -           -           
Antal aktier vid periodens utgång 26 372 26 372 -           
Omsättning per aktie, SEK 0,0 -           0,0 -           -           
Nettoresultat per aktie, SEK -0,15 -           -0,20 -           -           
Kassaflöde från den löpande verksamheten per 
aktie, SEK -0,15 -           -0,20 -           -           
Rörelsemarginal neg -           neg -           -           
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MODERBOLAGETS RAPPORT 
ÖVER RESULTAT 2012 2011 2012 2011 2011
MSEK Q2 Q2 halvår halvår helår
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3
Summa intäkter för perioden 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3

Rörelsekostnader
Externa kostnader -1,6 -0,3 -2,0 -0,5 -1,1 
Personalkostnader -0,3 -0,5 -0,4 -1,2 -1,3 
Summa rörelsekostnader för perioden -2,0 -0,7 -2,3 -1,7 -2,4 

Rörelseresultat för perioden -2,0 -0,6 -2,3 -1,4 -2,2 

Avskrivningar och nedskrivningar -0,0 -0,0 0,0 -0,0 -0,0 
Resultat från andelar i koncernföretag 0,0 0,0 -1,4 0,0 -28,5 
Finansiella intäkter och kostnader -0,0 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 
Resultat före skatt i perioden -2,0 -0,6 -3,7 -1,5 -30,7 

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -2,0 -0,6 -3,7 -1,5 -30,7 

MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING 2012 2011 2011
MSEK 30 juni 30 juni 31 dec
TILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag 773,5 33,7 4,6
Materiella anläggningstillgångar - - -
Summa anläggningstillgångar 773,5 33,7 4,6

Kortfristiga fordringar 3,6 0,5 0,3
Likvida medel 8,4 0,1 0,1
Summa omsättningstillgångar 11,9 0,7 0,3
SUMMA TILLGÅNGAR 785,4 34,3 5,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 780,6 33,3 4,0
Kortfristiga skulder 4,8 1,1 0,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 785,4 34,3 5,0

FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET 
KAPITAL 2012 2011 2012 2011 2011
MSEK Q2 Q2 halvår halvår 31 dec
Eget kapital vid periodens början 3,2 33,9 4,0 37,5 37,5
Apportemission Cassandra Oil Technology (not 7) 773,2 - 773,2 - -
Företrädesemission (not 5) 8,2 - 9,1 - -
Avyttring av verksamhet genom utdelning (not 6) -2,1 - -2,1 - -
Avyttring av verksamhet genom utdelning (not 8) 0,0 - 0,0 -2,7 -2,7 
Periodens resultat -2,0 -0,6 -3,7 -1,5 -30,7 
Eget kapital vid periodens slut 780,6 33,3 780,6 33,3 4,0
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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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Cassandra Oil AB:s aktieägare   
29 juni 2012 Antal aktier Procent 
Anders Olsson  7 900 000      30,0     
UBS AG (Clients Accounts)  3 355 938      12,7     
Michael Westermark  378 527      1,4     
Hummelsboholm Förvaltning AB  354 073      1,3     
JP Morgan Bank  335 773      1,3     
Nordnet Pensionsförsäkring  321 767      1,2     
Scandinavian Cap AB  290 000      1,1     
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension  275 895      1,0     
Banque Invik S.A  230 305      0,9     
Erik Nerpin  201 500      0,8     
   
Summa de 10 största aktieägarna  13 643 778      51,7     
Övriga aktieägare  12 728 002     48,3     
   
Totalt  26 371 780      100     
   
Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter  

 


