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Cassandra Oil AB flyttar fram positionerna i Spanien 
  
Efter en tids förhandlingar i Spanien har Cassandra ingått en överenskommelse om samarbete med 
ett spanskt bolag, som ägs av en välkänd industrifamilj. Familjen är även grundare till en av Spaniens 
största företagsgrupper. Samarbetet möjliggör för den spanska partnern att förbättra återvinningen av 
olja från de egna anläggningarna. Dessutom skapar det förutsättningar för finansiering av pågående 
projekt i Spanien.  
  
Överenskommelsen syftar till att tillsammans söka nå en årlig produktionsnivå om 100 000 ton olja i 
Spanien. Cassandras vd Anders Olsson ser detta som en viktig öppning: 
  

-      Vi har haft det tufft under ett antal år och bland annat underskattat trögrörligheten i 
beslutsprocesserna, så även i Spanien. Vår nya samarbetspartner är väletablerad men har 
haft svårigheter med sina existerande pyrolys-anläggningar. Vi skall nu tillsammans arbeta 
vidare för att finna vägar att uppnå volymer av oljeproduktion som är tillräckligt stora för att 
vara av intresse för oljeraffinaderier.  Det är även positivt då det visar att branschen har 
respekt för vår teknologi. 

 
 
 
 
 
 
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 26 april 2017, kl 13.00 CET. 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
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. 


