Göteborg den 9 november 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma
COT – Clean Oil Technology AB (publ) höll extra bolagsstämma den 9 november 2015 på Lindholmen
konferenscenter i Göteborg. Till stämmans ordförande valdes Göran Gummesson. Kallelse till extra bolagsstämma har skett med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier. VD Magnus Lindstam höll
även en kortfattad information om utvecklingen i bolaget, inför stämmans beslut om nyemission.

VD har ordet, i sammandrag:
Bolagets teknik för rening av hydraulolja anses nu färdigutvecklad rent tekniskt, efter mycket goda
testresultat. Förutom investering i provserier, tillverkningsverktyg etc. planeras nära samarbete med
distributionspartner samt att bygga upp en plan och organisation för marknadsföring. Målet är att
under 2016 ha en färdig och certifierad produkt att installera hos kund, understödd av en väl
etablerad produktionspartner.
Vidare bedrivs ett parallellt utvecklingsarbete avseende rening av RME i motorolja. Bolagets ambition
är att under 2016 färdigställa en fungerande enhet för att ta bort utspädningar i motoroljor.
Tidsperspektivet för utveckling till färdig produkt och kommersialisering är dock svårbedömt.
Likviden för den till bolagsstämman föreslagna nyemissionen förväntas täcka bolagets finansieringsbehov
under 2016. Styrelsen avser att under 2016 fastställa en långsiktigt hållbar finansiering av bolagets
verksamhet för åren 2017-2019.

Stämman beslöt att:
• Höja bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär
(i sammandrag) att:
o Aktiekapitalet höjs med högst 3 165 140 kronor, genom utgivande av högst 3 165 140 aktier.
o Nya aktier tecknas med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare, där fyra befintliga aktier ger
		 rätt att teckna tre nya aktier. Teckningskurs är 1 krona/aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka
		 aktieägare som är berättigade till företrädesrätt är den 17 november 2015.
o Teckning av nya aktier sker under perioden 20 november – 7 december 2015.
o Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, beslutar styrelsen om tilldelning av
		 återstående aktier. I sådant fall skall tilldelning i första hand ske till dem som anmält sig och tecknat
		 aktier med stöd av teckningsrätter.
• Bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att förlänga teckningstiden samt att vidta de smärre
justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket eller 		
Euroclear.
Besluten fattades enhälligt.
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