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Cassandra Oil AB (publ) 

 
DELÅRSRAPPORT 

JANUARI-JUNI 2015 
 

 
Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2015 

 
• Koncernens omsättning under kvartalet var - (-) MSEK. 

• Nettoresultatet uppgick till -9,3 (-10,5) MSEK eller -0,31 (-0,40) SEK per aktie. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,7 (-18,6) MSEK eller -0,29 (-0,70) SEK per 
aktie. 

• Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 0,8 (17,3) MSEK. 

• Cassandra Oil genomförde under kvartalet en riktad nyemission om 10,5 MSEK, varav 7,1 
MSEK hade inbetalats per bokslutsdagen, Emissionen är fulltecknad och sista inbetalningarna 
väntas i början av augusti. 

• Årsstämman den 16 juni beslutade att till styrelse välja Finn Johnsson, Bo-Göran Ulfberg, 
Anders Olsson (samtliga nyval) samt Björn Hedberg (omval). Erik Nerpin, Eric Hasselqvist och 
Johan Thorell hade avböjt omval. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande. 

• I Irak har testerna slutförts med gott resultat. SEAB har nu en överenskommelse med NOC om 
att bygga en site för permanent drift i direkt anslutning till den befintliga testsiten.  

• För verksamheten i Spanien är Cassandra och Valoriza överens om att övergå från tester till 
produktion från och med juni månad. Så har också skett.  Valoriza fick sedan, i juni, direktiv från 
Sacyr om att även processa uttjänta bildäck som komplement till den plast, som testats under 
vintern och våren.  

Första halvåret, 1 januari – 30 juni 2015 

• Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK. 

• Nettoresultatet uppgick till -17,0 (-15,0) MSEK eller -0,57 (-0,57) SEK per aktie. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19,6 (-18,8) MSEK eller -0,66 (-0,71) SEK per 
aktie. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

• Cassandra Oil AB och Ragn-Sells AB har tecknat ett Letter of Intent för att påbörja ett samarbete 
gällande behandling av avfall.  
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Cassandra Oil AB (publ) 
 

DELÅRSRAPPORT 
JANUARI-JUNI 2015 

 
 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Affärsidé 
Cassandra Oil recyklar kolvätehaltigt material 
så som t. ex. uttjänta bildäck, plastavfall, 
”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, 
oljeskiffer och elektronikskrot. Detta sker 
genom att utveckla, tillverka och drifta maskiner 
för behandling av avfall. I processen produceras 
olja och gas samt kommersiella biprodukter i 
form av kolpulver och metaller. Kärnan i 
Cassandra Oils teknologi utgörs av en egen-
utvecklad processanläggning, som bryter 
bindningen mellan kolvätekedjorna och 
därigenom skapar lätta fraktioner av olja. 
Teknologin är patentskyddad och bygger på en 
termisk depolymerisering i kombination med 
friktion, virvelbäddsfunktion och katalysator-
effekt.  
 
Patentskydd 
Cassandra Oil har tre beviljade svenska patent 
(SE 0901600-7, SE 1251096-2) respektive SE 
1251493-1) och fyra internationella PCT-
ansökningar (SE 2010/051452, SE 
2013/051128, SE 2013/051541 respektive SE 
2013/051543) under behandling. Från den 
första internationella PCT-ansökningen (SE 
2010/051452) har patent hittills beviljats i 
Sydafrika, Nya Zeeland och Ryssland. 
 
Tillverkning, testkörning och driftsättning 
av processanläggningar 
Cassandra Oil har för närvarande fyra 
anläggningar. 
 
Cassandra Oils första processanläggning 
(CASO 001) levererades i maj 2014 till 
samarbetspartnern SEAB's anläggning i Kirkuk 
i norra Irak. Denna temporära site är belägen 
intill en oljesjö inom kontraktspartnern North Oil 
Company’s (”NOC”) område. Anläggningen, 
CASO 001, ägs fortfarande av Cassandra Oil. 
Den opereras av SEAB med hjälp av 
Cassandra. Testkörningarna har, efter att 
resultatet godkänts av NOC, avslutats och 
SEAB kommer att uppföra en permanent site 
bestående av fem processenheter i omedelbar 
anslutning till den temporära siten. SEAB 

arbetar nu på att få fram finansiering för den 
permanenta siten. Detta kommer inte att 
belasta Cassandra finansiellt. Det skapar dock 
en möjlighet för Cassandra att sälja 
processutrustningar. 
 
Cassandra Oils andra processanläggning 
(CASO 002) levererades i september 2014 till 
kontraktspartnern Valoriza Servicios 
Medioambientales (”VSM”) site i närheten av 
Cadiz i sydvästra Spanien. Testkörningar har 
pågått sedan leveransen. Anläggningen ägs 
fortfarande av Cassandra Oil, medan driften 
sköts gemensamt av Cassandra och VSM. 
Arbetet har blivit försenat, men parterna har 
kommit överens om att avsluta testfasen och 
övergå till produktion.  
Processanläggningen CASO 002 är en 
vidareutveckling av CASO 001 med en helt ny 
kondenseringsenhet, som har väsentligt större 
kapacitet. Avsikten var ursprungligen att 
anläggningen huvudsakligen ska processa 
hushållsplast. På grund av önskan från VSM 
har sedan beslutats att uttjänta bildäck ska 
processas som en förberedelse för en nästa 
installation. 
 
Testkörningar pågår med processanläggningen 
CASO 003 i Västerås. Under långtidstest har 
kontinuerligt förbättringar implementerats vad 
avser såväl teknik som styrparametrar och 
driftrutiner. Maskinen arbetar nu utan 
driftstörningar. 
 
En fjärde anläggning, CASO 004, är i princip 
färdigbyggd. Testkörningar i Västerås inleds 
efter att CASO 003 levererats till extern site.  
 
Baserat på erfarenheter från Cassandra Oils 
anläggningar i Irak, Spanien och tester i 
Västerås har vissa modifikationer gjorts på 
CASO 003 och CASO 004. Dessa planeras att 
implementeras också på reaktorerna i Irak och 
Spanien i samband med underhållsarbeten. 
Mekaniken för gasflödet från reaktorkammaren 
modifieras för att underlätta underhåll och 
förbättra gasreningen. Förändringarna kommer 
på kommande reaktorer medföra att 
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reaktorkammarens verksamma volym kan ökas 
med över tio procent.  
 
Cassandra Oil tillverkar även en 
processanläggning av den större modellen 
CASO 1500. Denna bedöms kunna tas i bruk 
efter vissa modifieringar och med stöd av 
erfarenheter från CASO 600-modellen. 
  
Industriella samarbetsavtal 
Irak 
I september 2013 beviljades Synthetic Energy 
196 AB (”SEAB”) en investeringslicens av The 
National Investment Commission of the 
Republic of Iraq. I oktober 2013 ingick SEAB ett 
ramavtal med Iraks Oljeministerium avseende 
etablering i Irak. I början av 2014 ingick SEAB 
ett operativt avtal med North Oil Company 
(NOC), ett av de bolag som Iraks 
Oljeministerium driver sin verksamhet genom.  
 
Cassandra Oil levererade i maj 2014 en 
processanläggning (formellt utlånad till SEAB) 
till en temporär site inom NOCs område i Kirkuk 
i norra Irak. Därutöver har Cassandra Oil lämnat 
lån för driften om totalt 6,4 MSEK, varav 0,7 
MSEK sedan årsskiftet. Det politiskt osäkra 
läget i Irak, har gjort att lånen i sin helhet 
reserverats som osäker fordran. 
 
Cassandra Oil har inte investerat i några 
ägarandelar i SEAB och redovisar därför ingen 
ägarandel i SEAB i balansräkningen. Däremot 
innehar Cassandra Oil en option att till nominellt 
belopp förvärva 82 procent av aktiekapital och 
röster i SEAB från dess nuvarande ägare. 
Optionen kan utnyttjas till och med den 15 
januari 2016. Resterande 18 procent i SEAB 
ägs av lokala intressenter i Irak. 
 
Testkörningar, som övergått i småskalig 
produktion pågår i SEABs regi, men i mindre 
skala än planerat på grund av oroligheterna i 
Irak och med begränsad insats av Cassandra 
Oils personal. Målsättningen med arbetet är 
primärt att uppnå ett nollresultat och att förbättra 
förutsättningarna att finna en finansiellt stark 
partner till projektet.  
Testkörningarna har utvisat att Cassandra Oil 
kan producera olja med en API (ett mått på 
oljans densitet) om lägst 25, vilket NOC 
konfirmerat genom egna tester. 
Testkörningarna har vidare indikerat att 
processanläggningen, med begränsat 
effektuttag, producerar cirka ett ton olja i 
timmen, vilket ligger i linje med Cassandra Oils 
tidigare beräkningar. 

Efter godkännande från NOC om att testerna 
visat på förväntat resultat och Cassandras 
teknik därmed kan accepteras för permanent 
produktion, har testkörningarna avslutats. 
SEAB kommer att uppföra en permanent site 
bestående av fem processenheter i omedelbar 
anslutning till den temporära siten fortfarande 
inom NOCs område. SEAB arbetar nu på att få 
fram finansiering för denna permanenta site. 
 
Turkiet och Förenade Arabemiraten 
Cassandra Oils industriella samarbete 
avseende Turkiet och Förenade Arabemiraten 
(joint venture) kommer, givet vissa villkor, 
innebära att Cassandra Oil blir hälftenägare 
tillsammans med partnern Sevens Star i ett 
turkiskt aktiebolag. Samarbetet är villkorat av att 
leverans av processanläggning av Cassandra 
Oil till JV-bolaget CGS Energy (Cassandra 
Green Star Energy) respektive full betalning 
enligt plan av JV-bolaget till Cassandra Oil för 
processanläggningen fullbordats.  
Parterna har överenskommit att senarelägga 
leveransen av den processanläggning som 
parternas JV-bolag beställt, vilket innebär att 
Cassandra Oil ännu inte har investerat något 
kapital i detta bolag, varför ingen ägarandel i 
JV-bolaget finns att redovisa som tillgång i 
balansräkningen.  
Cassandra Oil har erhållit totalt 19,2 MSEK i 
förskottsbetalningar från bolagets turkiske 
samarbetspartner, se vidare nedan under 
finansiell ställning.  
 
Spanien 
Cassandra Oil ingick i september 2013 avtal 
med det spanska avfallshanteringsföretaget 
VSM, ett dotterbolag till Sacyr S.A., om att 
inleda ett gemensamt pilotprojekt på VSM:s site 
i närheten av Cadiz i sydvästra Spanien. 
I september 2014 levererade Cassandra Oil en 
processanläggning till siten. VSM har uppfört 
och lånefinansierat infrastrukturen för 
processanläggningen. Den 20 november 2014 
invigde Cassandra Oil och Sacyr siten. 
Invigningen bevistades av 150 gäster. 
I december bildade Cassandra Oil genom sitt 
helägda dotterbolag Cassandra Oil Espãna S.L. 
och Sacyr genom VSM ett Joint Venture 
avseende samarbetet i Spanien. Bolags-
männen äger 50 procent vardera. Parternas 
Joint Venture är ett s.k. U.T.E. (Unión Temporal 
de Empresas, Ley 18/1982) enligt spansk lag, 
som närmast kan liknas vid ett svenskt 
handelsbolag, där bolagsmännen bär fullt 
ansvar för JV-bolagets förpliktelser. Parternas 
U.T.E. är formellt tidsbegränsat till 25 år. 
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JV-bolaget har hittills inte bedrivit någon 
självständig verksamhet varför Cassandra Oil 
inte redovisar någon andel i JV-bolaget i 
koncernbalans-räkningen. Etableringen på 
siten har utförts och bekostats av 
bolagsmännen. I fråga om värderingen av de 
tillgångar som bolagsmännen har tillskjutit 
respektive kommer att tillskjuta till JV-bolaget är 
parternas utgångspunkt att Cassandra Oils 
processanläggning och Sacyrs infrastruktur ska 
åsättas värden om 4,5 miljoner Euro respektive 
1,6 miljoner Euro.  
 
Sacyr S.A. är en spansk koncern, noterad på 
börsen i Madrid med ett börsvärde om ca 2 
miljarder Euro och verksam inom bland annat 
byggentreprenad, fastighetsförvaltning och 
avfallshantering. För vidare information, se 
Sacyrs hemsida www.sacyr.com. 

Cassandra och VSM var överens om att avsluta 
testfasen och gå i produktion i början av juni. Så 
har också skett.  VSM fick sedan, i juni, direktiv 
från Sacyr om att även processa uttjänta bildäck 
som komplement till den plast, som testats 
under vintern och våren.  

Venezuela 
Cassandra Oil och PDVSA har under lång tid 
diskuterat ett samarbete avseende 
processande av tjockolja. Cassandra Oil har 
som tidigare redovisats genomfört test-
körningar med avfall som PDVSA tillhandahållit 
och uppnått goda resultat. En etablering i 
Venezuela skulle på sikt kunna ha stor 
kommersiell potential, men den skulle ta stora 
resurser i anspråk och för närvarande fokuserar 
Cassandra Oil på Spanien och Nordicum. 
 
FINANSIELL RAPPORT  
Omsättning, resultat och kassaflöde april-
juni 2015 
Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.  
Finansnettot uppgick till -0,5 MSEK avseende 
räntor på brygglånen.  
Nettoresultatet uppgick till -9,3 (-10,5) MSEK 
eller -0,31 (-0,40) SEK per aktie. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var -8,4 (-18,6) MSEK eller -0,28 (-0,70) SEK 
per aktie.  
 
Omsättning, resultat och kassaflöde januari-
juni 2015 
Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK. 
Finansnettot uppgick till -1,0 MSEK, varav -0,5 
MSEK avseende räntor på brygglånen och -0,7 
MSEK för nedskrivning av driftlån till SEAB i 
Irak.  

Nettoresultatet uppgick till -17,0 (-15,0) MSEK 
eller -0,57 (-0,57) SEK per aktie. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
var -19,6 (-18,8) MSEK eller -0,66. (-0,71) SEK 
per aktie.  
 
Finansiell ställning: Likviditet, eget kapital 
och soliditet 
Koncernens likvida medel uppgick vid 
periodens utgång till 0,8 (17,3) MSEK. 
Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 
54,6 (46,6) MSEK eller 1,80 (1,77) SEK per 
aktie.  
Koncernens soliditet var vid periodens utgång 
53,1 (54,7) procent. 
 
Cassandra Oil genomförde under kvartalet en 
riktad nyemission om 10,5 MSEK, vilken 
innebär att antalet aktier ska öka med 
1.500.000 aktier, efter fulltecknad emission har 
Cassandra Oil därmed totalt 30.871.781 
utestående aktier med ett kvotvärde om 1 
krona. Per bokslutsdagen hade 7,1 MSEK 
inbetalats, motsvarande 1.017.413 aktier vilket 
innebär att antalet aktier vid periodens utgång 
var 30.389.194 aktier.  
Emissionen är fulltecknad och resterande 
emissionsbelopp väntas inbetalas i början av 
augusti. 

Cassandra Oil har 3.725.164 utestående 
teckningsoptioner av serie TO3 och 2.142.858 
utestående teckningsoptioner av serie TO4.  
Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att 
senast den 30 april 2016 teckna en ny aktie för 
40 SEK. Varje teckningsoption av serie TO4 ger 
rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny 
aktie för 70 SEK. 
 
Cassandra Oil har tidigare erhållit totalt 19,2 
MSEK i förskottsbetalningar från bolagets 
turkiske samarbetspartner, Sevens Star. 
Mottagna förskott har skuldförts. Cassandra 
Oils kontraktuella åtagande innebär att, givet 
vissa villkor, leverera en processanläggning, 
varvid förskotten intäktsföres. Någon rätt för 
Cassandra Oils JV-partners att i stället för 
leverans begära återbetalning av förskottet 
föreligger inte.   
 
För den fortsatta expansionen och driften av 
projekten i Irak och Spanien samt nya projekt 
fram till den tidpunkt då projekten börjar 
generera intäkter, utvärderar Cassandra Oil 
olika finansieringsalternativ, där det handlar om 
att väga hög expansionstakt mot ett ökat 
rörelsekapitalbehov på ett optimalt sätt.  
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I avvaktan på en finansieringslösning tog 
Cassandra Oil under det första kvartalet upp en 
kortfristig kredit om 8,0 MSEK från en grupp 
investerare, inklusive ett antal dåvarande 
styrelseledamöter. Lånet har under det andra 
kvartalet förlängts och utökats till 9,0 MSEK. 
Därutöver har den ovannämnda riktade 
nyemissionen genomförts.  
 
För att säkerställa långsiktigt fortsatt drift och 
återbetalning av lånet måste en 
finansieringslösning komma på plats under 
början av hösten.      
 
Personal 
Antalet anställda i koncernen vid periodens 
utgång uppgick till 14 (11). Genomsnittligt antal 
anställda under kvartalet uppgick till 14 (12) och 
under hela perioden till 14 (12).  
 
Cassandra har från början av juni rekryterat en 
Finanschef. Krister Moberger har tidigare 
arbetat som CFO på Ektornet (del av 
Swedbankkoncernen) samt för noterade 
bolag som Aqeri och Effnet.  
 
Moderbolaget 
Moderbolaget Cassandra Oil ABs intäkter 
uppgick under halvåret uppgick till - (-) MSEK. 
Nettoresultat uppgick till –5,1 (-3,3) MSEK. 
Moderbolagets egna kapital uppgick vid 
periodens utgång till 359,5 (687,8) MSEK. 
Likvida medel uppgick till 0,6 (17,0) MSEK.  
Någon omvärdering av bokfört värde på aktier i 
dotterbolag har inte gjorts under perioden. 
 
Cassandra Oil varnad för bristande 
informationsgivning 
NASDAQ OMX Stockholm AB tilldelade i maj 
Cassandra Oil en varning på grund av brott mot 
det regelverk som gäller för bolag som är listade 
på First North. Varningen avser brott vid två 
tillfällen mot regelverkets regler om 
informationsgivning till aktiemarknaden. De 
aktuella händelserna inträffade i juli 2014. 
Bolagets tidigare styrelse har till följd av denna 
varning inlett en översyn av rutinerna för 
informationsgivningen och rapportering. Den 
vid årsstämman till största delen nyvalda 
styrelsen kommer att fortsätta denna översyn. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS UTGÅNG 
Cassandra Oil AB och Ragn-Sells AB har 
tecknat ett Letter of Intent för att påbörja ett 
samarbete gällande behandling av avfall.  

Ragn-Sells har kontroll över stora flöden kol-

vätehaltigt avfall, som uttjänta bildäck, plast-

avfall, och elektronikskrot.  Detta bedöms vara 

lämpat för behandling med Cassandra Oils 

teknologi.  Samarbetet förväntas leda till ökad 

miljönytta jämfört med dagens lösningar och 

stödja samhället i skiftet mot en cirkulär 

ekonomi.  

Cassandra ser Ragn-Sells som en mycket stark 
partner med stor kompetens, mycket gott 
renommé och de är redan etablerade i hela 
Skandinavien, Polen och de baltiska staterna, 
(Nordicum).   

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKER-
HETSFAKTORER 
En redogörelse för identifierade risker i 
Cassandra Oils verksamhet återfinns i 
årsredovisningen för 2014 samt på bolagets 
hemsida www.cassandraoil.se. 
Beträffande den verksamhet som Cassandra 
Oil bedriver i Irak kan, utöver den generella 
beskrivningen av geopolitiska risker som 
återfinns på Cassandra Oils hemsida, hänvisas 
till erkända nyhetsbyråers bevakning av Irak.   
 
KOMMANDE INFORMATION 
Delårsrapport tredje kvartalet 2015: 30 oktober  
Delårsrapport fjärde kvartalet och Boksluts-
kommuniké 2015: 25 februari 2016 
Årsredovisning 2015: Mars/april 2016 
Årsstämma 2016: April/maj 2016 
 
Stockholm/Västerås den 29 juli 2015 
Cassandra Oil AB (publ) 
Styrelsen och Verkställande direktören 

 
Denna rapport har ej granskats av bolagets 
revisorer. 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
 
Per Olsson , Verkställande direktör,  
Tel: 073-55 88 900 
 
Krister Moberger, Finanschef,  
Tel: 070-564 47 32 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTATET (KSEK) 

2015 
Kv 2 

2014 
Kv 2 

2015 
Halvår 

2014 
Halvår 

2014 
Helår 

Rörelseintäkter      

Nettoomsättning - - - - - 

Förändring av produkter i arbete 1.833 3.644 5.982 11.866 31.774 

Övriga intäkter - 78 - 127 127 

Summa intäkter för perioden 1.833 3.722 5.982 11.993 31.901 
 
Rörelsekostnader      

Råvaror och förnödenheter -1.531 -3.869 -3.660 -7.450 -18.737 

Externa kostnader -4.788 -6.295 -9.528 -11.511 -23.442 

Personalkostnader -3.049 -2.707 -6.310 -5.378 -10.907 

Avskrivningar och nedskrivningar -1.222 -1.180 -2.413 -2.369 -4.738 

Summa rörelsekostnader för perioden -10.590 -14.051 -21.911 -26.708 -57.824 

Rörelseresultat för perioden -8.757 -10.329 -15.929 -14.715 -25.923 
 
Finansiella poster      

Finansiella intäkter och kostnader -527 -196 -1.027 -310 -5.866 

Resultat före skatt i perioden -9.284 -10.525 -16.956 -15.025 -31.789 

Skatt - - - - - 

RESULTAT FÖR PERIODEN -9.284 -10.525 -16.956 -15.025 -31.789 
 
Övrigt totalresultat för perioden -284 -10 77 -10 -81 

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -9.568 -10.535 -16.879 -15.035 -31.870 
Totalresultat hänförligt till Moderbolagets 
delägare -9.568 -10.535 -16.879 -15.035 -31.870 
 
NYCKELTAL      

Genomsnittligt antal anställda 14 12 14 12 11 

Omsättning per anställd, KSEK - - - - - 

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 30.389 26.372 30.389 26.372 29.372 

Genomsnittligt antal aktier, tusental 29.626 26.372 29.517 26.372 27.466 

Omsättning per aktie, SEK - - - - - 

Nettoresultat per aktie, SEK -0,31 -0,40 -0,57 -0,57 -1,16 

Rörelsemarginal Neg Neg Neg Neg Neg 
  



 

 Cassandra Oil AB (publ) – Delårsrapport januari-juni 2015 
 

 8 

KONCERNENS BALANSRÄKNING (KSEK) 
  2015 

30 jun 
2014 

30 jun 
2014 

31 dec 

TILLGÅNGAR      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten   26.805 30.054 28.429 

Patent Sverige   9.710 10.887 10.299 

Patent internationellt   2.108 955 904 

Övriga immateriella anläggningstillgångar   3 - 3 

S:a immateriella anläggningstillgångar   38.626 41.896 39.635 

Materiella anläggningstillgångar   14.840 1.641 13.576 

Finansiella anläggningstillgångar   372 17 96 

S:a anläggningstillgångar   53.838 43.554 53.307 

Produkter i arbete   44.986 19.096 39.004 

Kortfristiga fordringar   3.249 5.108 3.849 

Likvida medel   769 17.342 7.848 

S: a omsättningstillgångar   49.004 41.546 50.701 

SUMMA TILLGÅNGAR   102.842 85.100 104.008 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  
   

Eget kapital     54.567 46.576 64.376 

Förskott från kunder   19.217 19.217 19.217 

Brygglån   9.000 - - 

Övriga kortfristiga skulder   20.058 19.307 20.415 

S:a kortfristiga skulder   48.275 38.524 39.632 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   102.842 85.100 104.008 
 
NYCKELTAL  

  
   

Soliditet   53,1% 54,7% 61,9% 

Antal aktier vid periodens utgång, tusental   30.389 26.372 29.372 

Likvida medel per aktie, SEK   0,03 0,66 0,27 

Eget kapital per aktie, SEK   1,80 1,77 2,19 

Börskurs vid periodens slut, SEK   7,15 18,80 11,95 

Börsvärde vid periodens slut, KSEK   217.283 495.789 350.993 
 
FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET 
KAPITAL (KSEK)  

Aktie-
kapital 

Övr. tillsk. 
kapital 

Balans. 
resultat 

S:a eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 2014  26.372 100.897 -101.718 25.551 

Årets resultat    -31.789 -31.789 

Omräkningsdifferens    -81 -81 

Nyemission  3.000 67.695  70.695 

Eget kapital per 31 december 2014  29.372 168.592 -133.588 64.376 

Valutaomräkningsdifferens    77 77 

Periodens resultat    -16.956 -16.956 

Summa totalresultat  - - -16.879 -16.879 

Nyemission (pågående)   7.070  7.070 

Summa transaktioner med ägare  - 7.070 - 7.070 

Eget kapital per 30 juni 2015  29.372 175.662 -150.467 54.567 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS  
(KSEK) 

2015 
Kv 2 

2014 
Kv 2 

2015 
Halvår 

2014 
Halvår 

2014 
Helår 

Kassaflöde från den löpande verksamheten      

Rörelseresultat efter avskrivningar -8.757 -10.329 -15.929 -14.715 -25.923 

Återföring avskrivningar mm 1.222 1.180 2.413 2.369 4.738 

Övriga ej kassaflödespåverkande poster -285 -10 213 171 51 

Erhållna och erlagda räntor mm -526 -196 -472 -310 -315 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital -8.345 -9.355 -13.775 -12.485 -21.449 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Förändring produkter i arbete -1.833 -3.644 -5.982 -11.866 -31.774 

Förändring av kortfristiga fordringar 77 -3.336 600 -3.141 -1.882 

Förändring leverantörsskulder 1.098 -1.166 -1.827 -359 -1.043 

Ökning förskott från kunder - 0 - 878 878 

Förändring kortfristiga skulder 281 -1.075 1.470 8.198 9.921 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8.722 -18.576 -19.514 -18.775 -45.349 
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten      

Investeringar -40 -937 -3.635 -1.262 18.817 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 -937 -3.635 -1.262 18.817 
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten      

Nyemission 7.070 36.058 7.070 36.058 70.695 

Upptagna brygglån 1.000 - 9.000 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8.070 36.058 16.070 36.058 70.695 

Periodens kassaflöde -692 16.545 -7.079 16.021 6.529 

Omräkningsdifferens - - - - - 
 
Likvida medel vid periodens början 1.461 795 7.848 1.320 1.320 

Likvida medel vid periodens slut 769 17.342 769 17.342 7.848 
 
NYCKELTAL       

Genomsnittligt antal aktier, tusental 29.626 26.372 29.517 26.372 27.466 
Kassaflöde från den löpande verksamheten per 
aktie, SEK -0,29 -0,70 -0,66 -0,71 -1,65 
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTATET (KSEK) 

2015 
Kv 2 

2014 
Kv 2 

2015 
halvår 

2014 
Halvår 

2014 
Helår 

Rörelseintäkter      

Nettoomsättning - - - - 600 

Summa intäkter för perioden - - - - 600 
 
Externa kostnader -1.479 -2.243 -2.557 -2.944 -4 418 

Personalkostnader -706 -175 -1.356 -351 -636 

Summa rörelsekostnader för perioden -2.185 -2.419 -3.913 -3.296 -5 054 

Rörelseresultat för perioden -2.185 -2.419 -3.913 -3.296 -4 454 

Nedskrivning andelar i koncernföretag - - - - -358.500 

Finansiella intäkter och kostnader -524 - -522 - -97 

Nedskrivning kortfristiga fordringar - - -691 - -5 663 

Resultat före skatt i perioden -2.709 -2.419 -5.126 -3.296 -368.714 

Skatt - - - - - 

TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -2.709 -2.419 -5.126 -3.296 -368.714 
 
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
(KSEK)   

2015 
30 jun 

2014 
30 jun 

2014 
31 dec 

TILLGÅNGAR      

Andelar i koncernföretag   299.138 653.791 295.291 

Summa anläggningstillgångar   299.138 653.791 295.291 

Fordringar hos koncernföretag   70.200 18.189 55.097 

Kortfristiga fordringar   1.993 3.729 2.459 

Likvida medel   600 17.015 6.788 

Summa omsättningstillgångar   72.793 38.933 64.344 

SUMMA TILLGÅNGAR   371.931 692.723 359.635 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

Eget kapital     359.746 687.809 357.802 

Skulder till koncernföretag   219 219 219 

Brygglån   9.000 - - 

Övriga kortfristiga skulder   2.966 4.696 1.614 

Summa kortfristiga skulder   12.185 4.915 1.833 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   371.931 692.723 359.635 
      
FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET 
KAPITAL KSEK 

Aktie-
kapital 

Reserv-
fond 

Överkurs-
fond mm 

Balans. 
resultat 

S:a eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 2014 26.372 7.260 773.963 -151.774 655.821 

Årets resultat    -368.714 -368.714 

Nyemissioner 3.000  67.695  70.695 

Eget kapital per 31 december 2014 29.372 7.260 841.658 -520.488 357.802 
 
Periodens resultat    -5.126 -5.126 

Nyemissioner (pågående)   7.070  7.070 

Eget kapital per 30 juni 2015 29.372 7.260 848.728 -525.614 359.746 
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NOTER 
 
Not 1 - Definitioner av nyckeltal 
Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga antalet aktier i Cassandra Oil AB har beräknats enligt 
IAS 33, innebärande att antal aktier har beräknats som ett vägt genomsnitt av under perioden 
utestående aktier. 
Antal aktier vid periodens utgång: Antal registrerade aktier per sista börsdag under perioden med 
tillägg för under perioden nyemitterade och betalda aktier.  
Omsättning per aktie, SEK: Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal aktier 
Nettoresultat per aktie: Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 
Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från den löpande verksamheten 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 antal aktier vid periodens utgång. 
Eget kapital per aktie: Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens utgång. 
Börskurs vid periodens slut: Officiell börskurs per sista börsdag under perioden. 
Börsvärde vid periodens slut: Börskurs multiplicerat med antal aktier vid periodens utgång. 
 
Not 2 - Redovisningsprinciper 
Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. Denna delårsrapport är 
för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL). 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 ABs årsredovisning för 2014, not 2. 
 
Not 3- Transaktioner med närstående  
Under 2015 har Cassandra Oil AB anlitat Advokatfirman Nerpin, i vilken tidigare styrelseordföranden 
Erik Nerpin är delägare, för juridiskt biträde avseende bland annat upprättande av årsredovisning och 
delårsrapporter samt avtalsskrivning och löpande juridisk rådgivning. 
 
I avvaktan på en finansieringslösning tog Cassandra Oil under det första kvartalet upp en kortfristig 
kredit om 8,0 MSEK från en grupp investerare, inklusive ett antal dåvarande styrelseledamöter. Lånet 
har under det andra kvartalet förlängts och utökats till 9,0 MSEK. 
  
Cassandra Oil har under 2015 upphandlat konsulttjänster, inklusive sådana utförda av Cassandra Oils 
grundare Anders Olsson, av GSO Sweden till ett belopp avseende teknikutveckling och affärsutveckling 
avseende Cassandra Oils utländska marknader, främst Irak och Spanien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM CASSANDRA OIL AB  
Cassandra Oil AB (publ) (org nr 556526-6516) är ett svenskt miljöföretag 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 Stockholm First North med kortnamn CASO. Remium Nordic 
AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.  
För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se. 
 


