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Cassandra Oil inleder etablering i Spanien
Cassandra Oil har ingått avtal med det spanska avfallshanteringsföretaget Valoriza
Servicios Medioambientales S.A. (”VSM”) om att inleda ett gemensamt pilotprojekt på
VSM:s site i närheten av Cadiz i sydvästra Spanien. Pilotprojektet, för vilket erforderliga
miljötillstånd nu har beviljats av de spanska myndigheterna, ska pågå under ett år från
uppstart av processanläggningen. Cassandra Oil tillhandahåller en processanläggning av
modell CASO 600. VSM tillhandahåller all infrastruktur samt plastavfall och däck. Efter
utvärdering har VSM möjlighet att träda in som partner i ett gemensamt joint venture.
VSM ingår i Sacyr-koncernen som är verksam inom bland annat byggentreprenad,
fastighetsförvaltning och avfallshantering. Sacyr är noterat på börsen i Madrid med ett
market cap om ca 1,6 miljarder Euro. För vidare information se Sacyr’s hemsida
www.sacyr.com.
”Vi börjar i litet format med en processanläggning i Cadiz, men vi har båda ambitionen att
expandera till VSMs övriga siter i Spanien. Vi har utvärderat flera etableringsalternativ i
Spanien men kom snabbt fram till att Sacyr-koncernen är en idealisk partner. Vad som är
särskilt intressant är att Sacyr har ägarintressen i Repsol som är ett av världens största
oljebolag, vilket vi tror på sikt kan öppna för bredare samarbeten med Spanien som bas”
säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.
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Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag 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 OMX First North med kortnamn
CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 6 600.

