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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 denna delårsrapport anges därför inga jämförelsesiffror för perioderna 
oktober-december 2011 respektive januari-december 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 perioderna oktober-december 
respektive januari-december. 
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Cassandra Oil AB (publ) 
 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 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 inga jämförelsesiffror finns för perioderna oktober – 
december 2011 respektive januari – december 2011. 

 
FJÄRDE KVARTALET 

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2012 
• Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 MSEK. 

 
• Rörelseresultatet var -4,6 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -4,6 MSEK eller -0,18 SEK 

per aktie.  
 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,2 MSEK eller -0,12 SEK per aktie. 
 

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012 
• Koncernens omsättning under helåret uppgick till 0,0 MSEK. 

 
• Rörelseresultatet var -11,5 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -11,5 MSEK eller -0,45 

SEK per aktie.  
 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,7 MSEK eller -0,10 SEK per aktie. 
 

• Koncernens likvida medel uppgick vid helårets utgång till 23,4 MSEK.  
 

• Eget kapital i koncernen uppgick vid helårets utgång till 50,0 MSEK eller 1,95 SEK per 
aktie. Koncernens soliditet var vid helårets utgång 85,2 procent.  
 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Cassandra Oil har avslutat idrifttagningsfasen och påbörjat provkörning av den första 
processanläggningen. 

 
• Cassandra Oil har beviljats tillstånd för provdrift i Västerås och Helsingborg.  
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Cassandra Oil AB (publ) 
 

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 
JANUARI – DECEMBER 2012 

 
CASSANDRA OIL I KORTHET 

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 processanläggning 
(i tidigare kommunikation benämnd 
”reaktor”), som bryter bindningen mellan 
kolvätekedjorna och därigenom skapar lätta 
fraktioner av olja. Teknologin är patent-
skyddad och bygger på en termisk 
depolymerisering i kombination med 
friktion, virvelbäddsfunktion och katalysator-
effekt.  

Cassandra Oil har tillverkat en första 
processanläggning, som är av modellen 
CASO 600. Idrifttagning har genomförts och 
testkörning har inletts. Parallellt pågår 
tillverkning av en processanläggning av den 
större modellen CASO 1500. Cassandra Oil 
har ännu inte startat kommersiell produktion 
av olja. 

Cassandra Oil har ett beviljat svenskt 
patent (SE 0901600-7) och en internatio-
nell PCT-ansökan (SE 2010/051452) under 
behandling. Därutöver har tre nya patent-
ansökningar lämnats in. 

VERKSAMHETEN FJÄRDE KVARTALET 

Tillverkning av processanläggningar 

Cassandra Oil startade under perioden 
idrifttagandet av den första process-
anläggningen, som är av modell CASO 
600. Under idrifttagningsfasen verifieras 
anläggningens olika delfunktioner samt 
reglering av dessa via det automatiska 
styrsystemet. 

Som ett första steg i idrifttagningsfasen 
testades elmotordrift samt tillhörande varv-
talsreglering och transmission till reaktor-
axel och rotor. Vid dessa initiala tester, som 
utföll enligt förväntan, kunde beräkningarna 

gällande processanläggningens tyngd-
punktsgeometri och centripetalkrafternas 
påverkan verifieras. Som nästa steg följde 
verifiering av hydraulsystem med reglering 
av materialinmatning, restproduktutmatning 
samt kondenseringssystem. Det sista 
steget var verifiering av styrsystemet och 
reglering av en komplett process.  

Den 21 december 2012 kunde Cassandra 
Oil offentliggöra att en första sats olja från 
bildäck producerats som ett led i 
idrifttagningsfasen. 

Idrifttagningsfasen av den första process-
anläggningen har nu övergått i prov-
körningsfasen, där reglering av processen 
trimmas in efter de material som Cassandra 
Oil använder för att producera olja. 
Cassandra Oil har genomfört provkörningar 
av processanläggningen i mindre skala 
med blandat plastmaterial. Resultat från en 
analys av prover på den framställda oljan 
som för närvarande genomförs av ett 
oberoende laboratorium väntas inom kort. 

Cassandra Oil beviljades under perioden 
tillstånd för provdrift i Eskilstuna. Efter 
periodens utgång har tillstånd beviljats för 
provdrift även i Helsingborg och Västerås. 
Cassandra Oil kommer därmed kunna 
genomföra provkörningsfasen i Sverige, 
vilket innebär en väsentlig tidsbesparing 
jämfört med att genomföra denna fas 
utomlands.     

Cassandra Oil tillverkar parallellt en 
processanläggning av den större modellen 
CASO 1500. Denna modell kräver en mer 
omfattande infrastruktur avseende t ex 
strömförsörjning och idrifttagandet kommer 
därför vara avhängigt sådana yttre faktorer. 

Industriella samarbetsavtal 

Enligt avtalet mellan Cassandra Oil och 
Sevens Star ska parternas gemensamma 
JV-bolag köpa tre processanläggningar av 
modell CASO 600 under 2013. Efter 
periodens utgång har Sevens Star, för JV-
bolagets räkning, erlagt förskott till 
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Cassandra Oil om totalt ca 6 MSEK 
avseende beställning av en processan-
läggning.  

Cassandra Oil överväger olika alternativ i 
fråga om var den första process-
anläggningen, efter genomförd provdrifts-
fas, skall installeras för kommersiell drift. Ett 
alternativ är att installera anläggningen i 
Abu Dhabi inom ramen för JV-avtalet med 
Sevens Star och i enlighet med JV-bolagets 
beställning. I sådant fall kan hittills mot-
tagna och kommande förskottsbetalningar 
från Sevens Star disponeras fritt som 
rörelsekapital. Ett annat alternativ är 
etablering i Spanien eller Norge, förutsatt 
att pågående avtalsförhandlingar med 
potentiella JV-partners leder till avtal. Detta 
förutsätter att hittills mottagna förskotts-
betalningar från Sevens Star allokeras till 
tillverkningen av nästa processanläggning. 
Cassandra Oil bedömer att befintlig 
likviditet, tillsammans med hittills mottagna 
och kommande förskottsbetalningar enligt 
plan från Seven Stars, ger Cassandra Oil 
handlingsutrymme avseende båda alter-
nativen. Vilket alternativ som väljs kommer 
därför slutligt att avgöras av miljötillstånds-
frågor och andra praktiska frågor runt 
etableringen. 

Utöver de avtal som ingåtts med NSR 
avseende etablering i Helsingborg och med 
Sevens Star avseende etablering i Turkiet 
och Mellan Östern för Cassandra Oil 
förhandlingar på bred front avseende 
ytterligare internationella etableringar och 
samarbeten. Cassandra Oils målsättning är 
en bred internationell lansering så snart 
idrifttagande och testkörning genomförts. 

Längst framskridna är förhandlingarna 
avseende etableringar i Venezuela, Irak,  
Norge och Spanien. 

Cassandra Oil och Venezuelas statliga 
oljebolag PDVSA (Petróleos de Venezuela, 
S.A.) för förhandlingar om att efter 
slutförandet av den pågående test- och 
dokumentationsfasen sätta upp ett gemen-
samt bolag som initialt ska kunna 
producera 1.000 fat olja per dag och till 
vilket Cassandra Oil i första fasen ska 
leverera sex reaktorer av modellen CASO 
600. Samarbetet rör initialt processande av 
tjock olja. I december hade Cassandra Oil 
besök av en delegation från PDVSA och 

efter periodens utgång har ytterligare ett 
möte ägt rum med medverkan av 
Venezuelas Charge D’affaires i Sverige, 
Lulima Rojas de Fernandez.  

Cassandra Oil och det irakiska oljemini-
steriet för förhandlingar med det primära 
syftet att Cassandra Oil ska processa 
oljesludge och spillolja, vilket utgör ett stort 
miljöproblem i Irak. Ministeriet har meddelat 
att Cassandra Oils teknologi har godkänts 
för etablering i Irak. 

Cassandra Oil för förhandlingar med 
Gangstö Transport AS avseende  etab-
lering av ett joint venture i Norge. Gangstö 
Transport är verksamt inom bland annat 
insamling och transport av plastavfall och 
håller, genom sitt dotterbolag Pioner Plastic 
AS, på att bygga upp en verksamhet inom 
plaståtervinning. Målsättningen är att inom 
ramen för ett joint venture etablera fem 
processanläggningar i Norge för proces-
sande av plastavfall och bildäck. Cassandra 
Oil bedömer att Gangstö Transport, på 
grund av sin kompetens och erfarenhet 
inom sektorn, skulle vara en strategiskt 
lämplig partner avseende vidare expansion 
i Norden och norra Europa. Ingående av ett 
joint venture-avtal är villkorat av att 
Gangstö Transport genomför en 
finansiering av det gemensamma JV-
bolaget.   

I Spanien för Cassandra Oil förhandlingar 
med olika potentiella joint venture partners. 
Avsikten är att etablera ett eller flera joint 
ventures med primär inriktning på 
processande av plastavfall och bildäck. 

FINANSIELL RAPPORT  
PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 

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 inga jämförelsesiffror finns. 

Omsättning och resultat 

Koncernens omsättning uppgick till 0,0 
MSEK.  

Rörelseresultatet var -4,6 MSEK. 
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Nettoresultatet uppgick till -4,6 MSEK eller  
-0,18 SEK per aktie. 

Kassaflöde och likvida medel 

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten var -3,2 MSEK eller -0,12 SEK per 
aktie.  

Koncernens likvida medel uppgick vid 
kvartalets slut till 23,4 MSEK. 

Eget kapital och soliditet 

Eget kapital uppgick vid kvartalets utgång 
till 50,0 MSEK eller 1,90 SEK per aktie.  

Koncernens soliditet var vid kvartalets 
utgång 85,2 procent. 

Balanserade utvecklingskostnader 

Under kvartalet har utvecklingskostnader 
om 6,7 MSEK kapitaliserats.  

Investeringar 

Under kvartalet har investeringar i maskiner 
och inventarier gjorts med 0,47 MSEK och 
investeringar i patent med 0,42 MSEK. 

Patent 

Cassandra Oil gav under perioden in tre 
nya patentansökningar.  

Inom ramen för Cassandra Oils PCT-
ansökan avseende grundpatentet bevilja-
des under perioden Cassandra Oil patent i 
Slovakien. 

Personal 

Medelantalet anställda under kvartalet 
uppgick till 8 personer. Vid kvartalets slut 
uppgick antalet anställda till 10. Samtliga 
anställda är anställda i dotterbolaget 
Cassandra Oil Technology AB. 

MODERBOLAGET 

Moderbolaget Cassandra Oil ABs 
rörelseresultat för fjärde kvartalet var -1,0 
MSEK. 

Moderbolagets egna kapital uppgick vid 
fjärde kvartalets slut till 779,1 MSEK. 
Likvida medel uppgick till 9,2 MSEK.  

SAMMANFATTNING AV HELÅRET 2012 

Bildandet av Cassandra Oil 

Cassandra Oil Technology AB inledde sin 
verksamhet i början av 2012 då bolaget (då 

med firman Eureka Oil AB) förvärvade 
uppfinnaren Anders Olssons patent och 
know-how och genomförde en nyemission 
om 42 MSEK. Cassandra Oil Technology 
AB blev dotterbolag till Factum Electronics 
AB och därigenom listat på First North 
genom ett omvänt förvärv med verkan från 
den 1 april 2012. I samband därmed 
genomfördes en ytterligare nyemission om 
8 MSEK. 

Tillverkning av processanläggningar 

Cassandra Oil tillverkade och idriftsatte 
under året en processanläggning av modell 
CASO 600. Tillverkning av en anläggning 
av modell CASO 1500 pågår. Tillverkningen 
sker hos Sjölanders Mekaniska i Västerås 
där Cassandra Oil har sitt huvudkontor. 

Industriella samarbetsavtal 

Cassandra Oil ingick under året avtal med 
NSR Produktion AB, ett dotterbolag till 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
(”NSR”), om att Cassandra Oil skall 
etablera verksamhet på NSR:s anläggning i 
Helsingborg. Avsikten är att Cassandra Oils 
första processanläggning av den större 
modellen, CASO 1500, skall installeras i 
Helsingborg.  

Cassandra Oil och Sevens Star DIS 
TIC.LTD.STI (“Sevens Star”), med bas i 
Turkiet, ingick under året avtal om att bilda 
ett joint venture för etablering i Turkiet och 
Förenade Arabemiraten och för vidare 
expansion i Mellan Östern. Parterna har 
bildat ett 50/50-ägt bolag (”JV-Bolaget”) 
med säte och huvudkontor i Turkiet. 
Sevens Star tillskjuter som aktieägartillskott 
kapital för inköp av en processanläggning 
av modell CASO 600 med tillhörande 
nödvändig infrastruktur för driften samt 
rörelsekapital fram tills dess process-
anläggningen satts i kommersiell drift och 
genererar positivt kassaflöde. Sevens Star 
tillhandahåller även JV-Bolaget låne-
finansiering för köp av ytterligare nio 
processanläggningar. JV-Bolaget har exklu-
sivitet avseende Turkiet och Förenade 
Arabemiraten förutsatt att JV-Bolaget köper 
ytterligare nio processanläggningar av 
modell CASO 600, varav tre under 2013 
och sex under 2014. JV-Bolaget har även 
förtur att delta i Cassandra Oils övriga 
projekt i Mellan Östern.   
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Cassandra Oil har under året fört 
förhandlingar avseende flera ytterligare 
internationella etableringar och sam-
arbeten. 

Övrigt 

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. 

FINANSIELL RAPPORT HELÅRET 2012  

I enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv är 
Cassandra Oils koncernredovisning de 
facto en fortsättning på dotterbolaget 
Cassandra Oil Technology ABs finansiella 
rapportering (se vidare denna boksluts-
kommunikés framsida). Därav följer att 
koncernredovisningen för perioden januari-
december innefattar Cassandra Oil 
Technology ABs verksamhet under hela 
perioden och att den per den 1 april 2012 
överlåtna verksamheten som bedrevs i 
dotterbolaget Factum Electronics AB inte 
ingår i redovisningen. 

Omsättning och resultat 

Koncernens omsättning uppgick till 0,0 
MSEK.  

Rörelseresultatet var -11,5 MSEK. 

Nettoresultatet uppgick till -11,5 MSEK eller 
-0,45 SEK per aktie. 

Kassaflöde och likvida medel 

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten var -2,7 MSEK eller -0,10 SEK per 
aktie.  

Koncernens likvida medel uppgick vid årets 
slut till 23,4 MSEK. 

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 
uppgick till 3 MSEK. Därutöver tog köparen 
över moderbolagets koncerninterna skuld 
till Factum Electronics AB om ca 0,6 MSEK.  

Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2012 
beslutades att godkänna förslaget till 
omstrukturering och verksamhetsför-
ändring. Till ny styrelse valdes Erik Nerpin 
(sedan tidigare styrelseledamot och 
ordförande), Björn Hedberg, Magnus 
Nordin, Eric Hasselqvist och Johan Thorell. 

Förvärvet av Cassandra Oil Technology AB 
samt överlåtelsen av Factum Electronics 
AB har verkställts per den 1 april 2012.  

Som ett led i omstruktureringen genom-
fördes en nyemission med företrädesrätt för 
aktieägarna före förvärvet av Cassandra Oil 
Technology AB. Nyemissionen, som om-
fattade 1.010.766 aktier till emissionskursen 
8,20 SEK, fulltecknades och tillförde 
bolaget ca 8,3 MSEK före emissions-
kostnader. 

I samband med omstruktureringen genom-
fördes en sakutdelning av de två dotter-
bolagen Rentunder Holding AB och 
Blasieholmen Investment Group AB. 

Aktien började handlas på NASDAQ OMX 
First North under den nya tickern CASO 
den 2 april 2012.  

Cassandra Oil offentliggjorde den 10 
oktober 2012 en Bolagsbeskrivning med en 
beskrivning av den nya verksamheten. 
Bolagsbeskrivningen finns på Cassandra 
Oils hemsida www.cassandraoil.se. 

För mer detaljerad information om 
omstruktureringen av Factum Electronics 
Holding AB till Cassandra Oil AB hänvisas 
till föregående delårsrapport samt press-
meddelande den 8 februari 2012. 

AKTIEKAPITALET 

Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgår till 
26.371.780 SEK fördelat på 26.371.780 
aktier.  

Cassandra Oil har inga utestående 
teckningsoptioner eller konvertibla skulde-
brev. 
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AKTIEN 

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

Cassandra Oils avtal med Remium om 
likviditetsgaranti avseende handeln i 
Cassandra Oils aktie på First North kommer 
att upphöra den 21 mars 2013. Cassandra 
Oil bedömer att det inte är nödvändigt med 
en likviditetsgarant för att säkerställa 
likviditet i Cassandra Oils aktie. 

Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick 
till 6.632 per den 31 december 2012. 

ÅRSSTÄMMA 

Årsstämma i Cassandra Oil AB kommer att 
hållas i Stockholm fredagen den 17 maj 
2013 kl. 10.00. 

UTDELNING 

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning 
lämnas för räkenskapsåret 2012. 

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 INFORMATION 

17 maj 2013 
Delårsrapport januari – mars 

30 augusti 2013 
Delårsrapport januari - juni 

Stockholm den 28 februari 2013 

Cassandra Oil AB (publ) 

Styrelsen 

Denna rapport har ej granskats av 
bolagets revisorer.  

För ytterligare information, kontakta: 

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

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

Besök även bolagets hemsida 
www.cassandraoil.se  

 

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 6.600.  

För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Cassandra Oil AB (publ) – Bokslutskommuniké januari-december 2012 
  
 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Cassandra Oil AB (publ) – Bokslutskommuniké januari-december 2012 
  
 9 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Cassandra Oil AB (publ) – Bokslutskommuniké januari-december 2012 
  
 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Cassandra Oil AB (publ) – Bokslutskommuniké januari-december 2012 
  
 11 

 
 
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 Redovisning för juridiska personer 
tillämpats. De redovisningsprinciper som tillämpas är desamma som beskrivs i Cassandra Oil 
AB's årsredovisning 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.   
Definition av nyckeltal: 

Omsättning per anställd  
Nettoomsättning dividerat med medelantal anställda 
Genomsnittligt antal aktier 
Antal aktier vid periodens utgång minus antal aktier vid periodens början dividerat på två. 
Antal aktier vid periodens utgång 
Antal registrerade aktier per sista börsdag före 31 december 
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 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 genomsnittligt antal aktier 
Börskurs vid periodens slut 
Officiell börskurs per sista börsdag före den 31 december 
Kurs/eget kapital 
Börskurs i relation till eget kapital 
Börsvärde vid periodens slut 
Officiellt börsvärde per sista börsdag före den 31 december 

Not 2) Apportemission Cassandra Oil AB, fd. Factum Electronics Holding AB  
Emissionsvärde: börsvärde på nyemitterade aktier per den 1 april 2012 på Cassandra Oil AB, fd. 
Factum Electronics Holding AB. 
Emissionskostnad: 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. 
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Not 5) Nyemission i Cassandra Oil AB 
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. Nyemissionen tillförde bolaget totalt 8,2 MSEK. 

Not 6) Avyttring av verksamhet genom utdelning 
Sakutdelning av Rentunder Holding AB samt Blasieholmen Investment Group AB med 
avstämningsdag den 12 April, 2012. Värdet på utdelningen var 2 MSEK. 

 
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. 

Not 9) Transaktioner med närstående 
Under 2012 har Cassandra Oil AB betalat ut ersättning till Kilpatrick Townsend Advokatbyrå, i 
vilken styrelseordföranden Erik Nerpin är delägare, med ett belopp om 600 TSEK för juridiskt 
biträde under året avseende bland annat omstruktureringen av Factum Electronics Holding till 
Cassandra Oil, åternoteringen av Cassandra Oil på First North, upprättande av årsredovisning, 
bolagsbeskrivning och delårsrapporter samt avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning. 
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