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Cassandra Oil omstrukturering 
 
Som tidigare publicerats har omstrukturering av Cassandra Oil nu genomförts och alla 
rättigheter och samtliga andra tillgångar i Cassandra Oil Technology förutom 
rättsärendet har överlåtits till Cassandra Oil AB. 
 
Cassandra Oil Technology AB har sålts mot en nominell köpeskilling med överenskommelse 
om en tilläggsköpeskilling på 90% av det slutgiltiga nettoutfallet i försäkringstvisten. 
 
Överklagandet av tingsrättens dom i rättsfallet har inlämnats till Svea Hovrätt. 
 
Cassandra Oil AB kan nu fortsätta diskussioner med industriella partner / finansierare som 
ett renodlat teknikkunskapsföretag med en unik miljövänlig process för att återvinna 
kolvätehaltigt avfall. 
 
Onsdagen den 12 juni håller Cassandra Oil AB årsstämma i bolagets lokaler på 
Sjöhagsvägen 14, 721 32 i Västerås. Cassandra har nöjet att presentera Erik Dahlquist, 
professor i Energiteknik som gästtalare.  
 
För anmälning till stämman, maila till info@cassandraoil.com 
 
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 
förda aktieboken onsdagen den 5 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 
onsdagen den 5 juni 2019. 

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, 
telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om 
ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga 
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 juni 2019 genom 
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i 
stämman.  

 

 
 
För ytterligare information, kontakta 
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00 
 
 
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 Mangold, Stockholm med kortnamn CASO. Antalet aktieägare 
uppgår till ca 7400. 


