Pressmeddelande 2008-04-29

Capital Oil har startat borrning av tredje
prospekteringsbrunnen
Svenska Capital Oil AB går vidare i arbetet med att prospektera och utvinna
olja i västra Ukraina. Företaget har ytterligare en ukrainsk rigg på plats och har
nu startat borrningen av den tredje prospekteringsbrunnen.
Capital Oil har nyligen inlett testproduktion av olja ur företagets första
prospekteringsbrunn. Borrning av den andra prospekteringsbrunnen beräknas
slutföras i mitten av maj.
Nu har borrningen av den tredje av fyra planerade prospekteringsbrunnar startat.
Brunnen planeras att borras ned till 1 030 meters djup. Borrstart av den fjärde
brunnen planeras till slutet av maj. I nästa fas kommer Capital Oil att inleda borrning
av grunda brunnar. Borrningen kommer att utföras med egen borrigg.
- De mycket goda resultaten i första respektive andra brunnen ger oss stora
förhoppningar i vårt fortsatta borrarbete, säger Leif Larsson, VD Capital Oil.
Borrningen av prospekteringsbrunnarna är ett led i arbetet att utvärdera utbredningen
av områdets oljelager samt att testa oljeförekomsten i underliggande lager.
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
Capital Oil är ett svenskt oljeprospekterings- och produktionsbolag vars affärsidé är att
identifiera och utveckla oljefält i första hand i västra Ukraina vid Karpaterna. 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 ska sedan säljas lokalt eller på
världsmarknaden. Capital Oil samarbetar med det ukrainska offentliga bolaget
Bogorochanynaftogas (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. För vidare information se www.capitaloil.se.
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