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Pressmeddelande 
 
 
 
Förslag till beslut; Cassandra Oil AB:s årsstämma den 25 april 2016 
 
Styrelsen och huvudaktieägaren Anders Olsson lämnar följande huvudsakliga förslag till beslut till 
årsstämman som hålls den 25 april.  
 
Punkt 11 Val av styrelse 
Till styrelse föreslås årsstämman välja Finns Johnsson (ordförande), Anders Olsson och Björn 
Hedberg. Bo-Göran Ulfberg har avböjt omval på grund av personliga skäl. 
 
Punkt 12 Val av revisor 
Till revisor föreslås årsstämman välja Johan Malmqvist, PriceWaterhouseCoopers AB 
 
Punkt 13 Förslag till arvoden  
Styrelsearvode föreslås utgå med 250.000 kr varav till styrelseordföranden 150.000 kr samt 100.000 
kr vardera till respektive extern ledamot som ej är anställd i bolaget innebärande att totalt skall utgå 
250.000 kr. Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning. 
 
Punkt 14 Emission av teckningsoptioner  
Det föreslås emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av 2 000 000 st. 
teckningsoptioner att tecknas med 1 000 0000 st. av styrelseordförande Finn Johnsson och 1 000 000 
av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare och andra nyckelpersoner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie och 
optionerna kan tecknas till en kurs om 5,25 kr per aktie under 1 maj 2019 – 31 december 2019. 
Aktiekapitalet kan ökas med högst 2 000 000 kr innebärande en total utspädning om ca 6 %. 
Ersättning skall erläggas enligt Black & Scholes värderingsmodell och sedvanliga omräkningsvillkor 
gäller för optionerna.  
 
För giltigt beslut enligt denna punkt krävs jämlikt 16 kap aktiebolagslagen bifall med minst 9/10 av de 
på stämman företrädda aktierna och rösterna.   
 
 
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 Nasdaq First North Stockholm med 
kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till drygt 
8 000. 


