Pressmeddelande 2006-09-13

Yields intressebolag Capital Oil tecknar omfattande oljeavtal i Ukraina
Svenska Capital Oil AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med det statligt ägda
ukrainska bolaget Bogorodchanynaftygas (”BNG”) om att utveckla en serie grunda
oljefält i västra Ukraina.
Företaget räknar med minst 9 miljoner fat utvinnbara oljereserver vars produktion kan
starta omgående ur gamla brunnar. Utöver dessa har Capital Oil identifierade
sannolika utvinnbara reserver om minst 30 miljoner fat. Capital Oil räknar med att
kunna uppnå en dagsproduktion på upp till 2000 fat år 2010.
Capital Oil kommer i samband med affären att genomföra en riktad emission till
samarbetspartnern Sadkora, ett oljetradingbolag med säte i Helsingborg. Sadkora
kommer efter emissionen att äga 41,65 % av Capital Oil i utbyte mot att Capital Oil
erhåller Sadkoras ägarandel i projektet. Capital Oil kommer därmed att äga 100 % av
den västerländska andelen i projektet och 87 % av den totala andelen. BNG:s
ägarandel kommer att uppgå till 13 %. Sadkora kommer att förmedla projekt till
Capital Oil. Oljetillgångarna utvecklas av Capital Oil och produktionen säljs av
Sadkora.
Sadkora har kontor i Köpenhamn, Warsawa, Gdansk och Moskva samt representation
ibland annat Ukraina. Bolaget har ett mycket gott renommé inom oljetrading och
oljerelaterade projekt i ett flertal länder.
Capital Oils nuvarande huvudägare Yield kommer efter affären att ha en ägarandel på
11,4 %. Tore Hallberg, VD i Yield och tillika styrelseordförande i Capital Oil,
kommenterar affären:
– Detta är ett stort genombrott för Capital Oil som operatör inom oljebranschen.
Avtalet innebär möjlighet till kraftig värdeutveckling och resurser för ytterligare
expansion. Avsikten är även att i samband med kapitalanskaffning lista Capital Oil på
en handelsplats för aktier och därmed synliggöra Yields värde i bolaget.
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Yield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med tjänster och ägarspridning i bolag som
vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. I Yields verksamhet ingår även att identifiera,
förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeden. Yieldaktien
handlas på Göteborgs OTC-lista under kortnamnet Yild OTCB. Yield har ca 3 700 aktieägare.
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