Pressmeddelande 2011-09-22

SVENSKA CAPITAL OIL AB:s NYEMISSION ÄR REGISTRERAD AV BOLAGSVERKET

Bakgrund
Årsstämman i Svenska Capital Oil AB beslöt den 30 juni enhälligt att godkänna styrelsens
förslag att förvärva samtliga aktier i Misen Enterprises AB med dess ukrainska dotterbolag
KarpatyGas. Härigenom erhåller Svenska Capital Oil AB rättigheterna till 50,01 % av
avkastningen från ett gasutvinningsprojekt i Ukraina som kommer att tillföra Capital Oil
betydande gas- och oljetillgångar vilka överstiger emissionsbeloppet. Som likvid för detta
förvärv godkände stämman en nyemission på maximalt 14 285 700 000 nya aktier till kursen
0,07 SEK, varigenom aktiekapitalet maximalt kan öka med 285 714 000 SEK och totala
emissionsbeloppet är maximalt 999 999 000 SEK.

Årsstämmans beslut om nyemission är nu genomförd och registrerad
Nyemissionen enligt ovan registrerades i dag av Bolagsverket.
Aktiekapitalet i Svenska Capital Oil ökade därmed med 285 714 000 SEK till 290 136 444,46
SEK och samtidigt tillfördes överkursfonden 714 285 000 SEK. Det egna kapitalet ökade
alltså med 999 999 000 SEK. Antalet aktier ökade med 14 285 700 000 stycken till
14 506 822 223.

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

Svenska Capital Oil är ett svenskt prospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att identifiera och utveckla
olje- och gasfält i Ukraina. Bolagets strategi är att hitta undervärderade fält där det behövs kapital för att få igång
produktion. Bolaget utvecklar fälten med modern teknik. Den producerade oljan ska sedan säljas lokalt eller på
världsmarknaden. Capital Oil har genom försäljningen av sitt ukrainska dotterbolag avvecklat det hittillsvarande
samarbetet med de ukrainska statliga och kommunala bolagen BNG och ZUG och verksamheten är nu inriktad på att
etablera produktionssamarbete med ett annat ukrainskt olje- och gaskonsortium. Detta gör att fokus flyttas från
prospekteringsfasen till den mindre osäkra produktionsverksamheten.
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
Adviser på Nasdaq OMX First North är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
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För vidare information se www.capitaloil.se.
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