Pressmeddelande 2008-10-20

Svenska Capital Oil offentliggör prospekt
Vid extra bolagsstämma i Svenska Capital Oil den 10 oktober 2008 beslutades om
nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Nyemissionen genomförs enligt följande
De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger rätten att erhålla
en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Varje tvåtal (2) teckningsrätter ger rätt att teckna
en (1) ny aktie.
•
•
•
•
•
•
•

Hela emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium.
Bolaget tillförs cirka 42 MSEK före emissionskostnader
Vid full teckning ökar antalet utestående aktier ifrån 140 782 421 till 211 173 631
Teckningskursen per aktie uppgår till 0,60 SEK
Teckningstid: 29 oktober 2008 – 12 november 2008
Handel med teckningsrätter: 29 oktober 2008 – 7 november 2008
Handel med BTA: 29 oktober 2008 – till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket

Prospektet kommer att distribueras till Bolagets aktieägare omkring den 27 oktober 2008.
Prospektet finns även tillgängligt via Svenska Capital Oils webbplats www.capitaloil.se och
kan även beställas hos Bolaget på telefon 031 – 759 50 70. Vidare tillhandahålls Prospektet
på Bolagets huvudkontor: Kungsportsavenyn 34, SE-411 36 GÖTEBORG, Sverige.
Glitnir AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
Investerarträff
I samband med nyemissionen arrangeras en investerarträff. VD Leif Larsson kommer då att
informera om bolagets framtidsplaner. Investerarträffen äger rum enligt nedan:
•
•

5 november 2008 kl 18.00
Plats: Glitnir, Hovslagargatan 3, Stockholm

För mer information och anmälan, skicka ett mail till event@glitnir.se eller ring Glitnir på tel:
08-463 85 00. Sista anmälningsdag är fredagen den 31 oktober 2008.
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras i USA, Australien, Japan,
Nya Zeeland eller Kanada. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer vars deltagande
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder som följer av svensk rätt.
För ytterligare information, kontakta:
Leif Larsson, VD
Telefon 031 – 759 50 71
Mobil 0708 – 40 82 71
E-post leif@capitaloil.se
Annika Uddgren, CFO
Telefon 031- 759 50 72
Mobil 0709 – 93 66 14
E-post annika@capitaloil.se
Svenska Capital Oil AB (publ)
Kungsportsavenyn 34
411 36 GÖTEBORG
Telefon: 031 759 50 70

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 Glitnir AB. För vidare information se www.capitaloil.se.
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