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Cassandra Oil; stämmokommuniké
Vid extra bolagsstämma i Cassandra Oil AB den 19 maj 2014 beslutades att godkänna
styrelsens beslut om två nyemissioner av aktier och teckningsoptioner.
Som tidigare kommunicerats gäller följande villkor för nyemissionerna.
Riktad nyemission
Den riktade nyemissionen avser högst 1 351 705 aktier. För varje tecknad aktie erhålls två
teckningsoptioner, en av serie TO1 och en av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1
ger rätt att senast den 30 april 2016 teckna en ny aktie för 40 SEK. Varje teckningsoption av
serie TO2 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.
Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
•

Nyemissionen omfattar högst 791 153 aktier och 1 582 306 teckningsoptioner i två
olika serier (TO1 och TO2) med 791 153 teckningsoptioner i respektive serie.

•

Nyemissionen tecknas i units; varje unit består av en aktie, en teckningsoption av
serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2.

•

Emissionskursen är 28 SEK per unit.

•

Etthundra (100) gamla aktier i Cassandra Oil ger rätt att teckna tre (3) units.

•

De aktier och teckningsoptioner som emitteras i den riktade nyemissionen ger inte
rätt att delta i företrädesemissionen.

•

Då emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner EUR kommer inte något prospekt
att upprättas.

•

Avstämningsdag är den 26 maj 2014.

•

Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 21 maj 2014.

•

Teckningstiden löper under perioden 28 maj – 13 juni 2014.

•

Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 28 maj – 10 juni 2014.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59
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 7 200.

