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Svenska Capital Oils nyemission genomförd
Företrädesemissionen i Svenska Capital Oil AB (publ) (”Capital Oil” eller ”Bolaget”) om 42,2
MSEK har nu genomförts. Aktier tecknades med och utan företräde till ett belopp om totalt
13,6 MSEK. Således tecknades 31,8 procent av företrädesemissionen med stöd av
teckningsrätter. Nyemissionen är i sin helhet garanterad av ett garantikonsortium.
Bolagets största ägare och huvudgarant, Sadkora Resources AB, som har förbundit sig att
teckna med företrädesrätt till ett belopp om 8,6 MSEK och garantera ett belopp om 13,7
MSEK har ännu inte inkommit med kontanta medel. Detta som en konsekvens av
finanskrisen, då tidigare av banker givna kreditlöften ej har infriats, vilket drabbat Sadkora
Resources likviditet. Sadkora Resources kommer att infria sina åtaganden gentemot Capital
Oil inom 30 dagar. Capital Oil har fått säkerheter i form av aktier och borgensåtaganden för
beloppet. Styrelsen har gjort bedömningen att dessa säkerheter är tillfredsställande.
Totalt står garantikonsortiet i övrigt för ytterligare 6,3 MSEK, vilket innebär att Bolaget tillförs
ett totalt belopp om 19,9 MSEK innan likvid inkommer från Sadkora Resources.
Antalet tecknare i emissionen uppgick till cirka 900 stycken. Antalet aktier ökar med
70 391 210, motsvarande 33,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, vilka efter
emissionen uppgår till 211 173 631. Teckningskursen var 0,60 SEK.
För ytterligare information, kontakta:
Leif Larsson, VD
Telefon 031 – 759 50 71
Mobil 0708 – 40 82 71
E-post leif@capitaloil.se

Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att
identifiera och utveckla olje- och gasfält i första hand i västra Ukraina. Bolagets strategi är att
hitta undervärderade fält med behov av kapital för att få igång produktion. Bolaget utvecklar
fälten med modern teknik. Den producerade oljan och gasen ska sedan säljas lokalt eller på
världsmarknaden. Capital Oil samarbetar med det ukrainska offentliga bolaget
Bogorodchanynaftogas (BNG) för oljeutvinning i de två licensblocken, Kubash-Lukva och
Maydan. Capital Oils ledning har lång erfarenhet av oljebranschen såväl i det forna östblocket
som i övriga världen. Det omfattar såväl prospektering som produktion och försäljning av olja.
Capital Oil har sitt säte i Göteborg och aktien handlas på First North under beteckningen
COIL. Certified Advisor är HQ Direct AB. För vidare information se www.capitaloil.se.
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