Pressmeddelande 2011-11-14

Capital Oils extra bolagsstämma den 17
november skjuts upp och ny extrastämma blir
den 21 december 2011.
Capital Oils extra bolagsstämma, som skulle äga rum torsdagen den 17
november skjuts upp. Orsaken är att valberedningen behöver mera tid för att
kunna presentera ett förslag till ny styrelse.
Ny extra bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 21 december 2011.
Kallelse till denna stämma kommer att ske i början av nästa vecka.

För ytterligare information, kontakta:
Leif Larsson, VD
telefon 031 – 759 50 71
mobil 0708 – 40 82 71
e-post leif@capitaloil.se

Lennart Claesson, CFO
telefon 031 – 759 50 72
mobil 0705 – 70 70 32
e-post lennart@capitaloil.se

Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ukraina. Capital Oil grundades
2004 och aktien handlas sedan 12 juni 2007 på NasdaqOMX First North.
Genom förvärvet av Misen Enterprises AB, med dess ukrainska dotterbolag Kapatygaz, erhöll Svenska Capital Oil AB
2011 rättigheterna till 50,01 % av avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra Capital
Oil betydande gastillgångar. Detta förvärv betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement
(”Partneravtal”) mellan Capital Oils helägda dotterbolag Misen Enterprises AB, Karpatygaz och Ukrgazvydobyvannya,
den största producenten av naturgas i Ukraina, dotterbolag till statliga Naftogaz Ukraine. Värdet av dessa tillgångar
har värderats av PriceWaterhouseCoopers i Ukraina och bedöms avsevärt överstiga likviden för Misen.
Syftet med partneravtalet är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av ny teknologi och ett
omfattande investeringsprogram.
Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket som i övriga världen omfattande
såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.
Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen COIL. Bolagets Certified
För vidare information se www.capitaloil.se.
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