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Caucasus Oil AB är huvudsponsor för SpeedwaySM och hälsar dig och en vän hjärtligt välkomna
till tävlingarna på G&B Arena, speedwayklubben
Dackarnas hemmabana i Målilla. SM i
speedway avgörs den 17-18 september.
Läs mer om själva tävlingsprogrammet
på www.speedwaysm.se
Lördagen den 18 september körs finalheaten,
och den dagen är du/ni extra välkomna till
en underhållande eftermiddag och kväll
med start kl. 13.00 på G&B Arena.
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• Kl. 13.00 en representant för Caucasus
Oil tar emot vid huvudentrén.
• Information om dagen och om
tävlingarna. (VIP-våningen)
• Guidning på arenan, samt möte med
förare och mekaniker i depån.
• Hur går det för Caucasus Oil? (VIP-våningen)
• Information om läget, våra pågående och
kommande projekt och investeringar.
• Trevlig samvaro med ledningen för
Caucasus Oil AB, nuvarande delägare
och inbjudna gäster. (VIP-våningen)
• Gemensam buffé inkl. dryck till
maten. (VIP-våningen)
• SM10, Speedwayfinalerna. (Kan
ses från VIP-våningen)
• Kvällen avslutas c:a kl. 21.30
Vill Du bo över i samband med SM-tävlingarna?
Ett bra tips är närliggande Hotell Moliljan i
Målilla, 0495 – 202 10, www.moliljan.se
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Bakgrund:

Caucasus Oil AB bildades i maj 2008. Syftet med bolaget är att investera i
borrprojekt samt andra typer av investeringar för gas- och oljeutvinning. Caucasus
Oil fokuserar sin verksamhet på områden i Östeuropa, Mellanöstern samt
Nordafrika, samt för att sprida verksamhetsrisken även i Nordamerika.

Nuläge

Våra startprojekt i Nordamerika är huvudsakligen till för att finansiera den löpande
verksamheten inom bolaget. Hittills har vi investerat i tre brunnar, varav två är
tagna i produktion med lyckat resultat. Den tredje, Oltmann #1H, har nyligen
borrats färdigt och kommer förhoppningsvis att sättas i produktion inom kort.
Caucasus Oil utreder nu kontinuerligt olika projekt i bl.a. Östeuropa,
Mellanöstern och Nordafrika för att framöver kunna expandera utanför
Nordamerika, så snart ett lämpligt projekt är identifierat.
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Var med när Caucasus Oil satsar vidare!
Kom till Målilla den 18 september, så får Du veta mer.
Välkommen!

*$6 2/-(.b//25
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OBS! Vi vill gärna ha svar från dig senast 10 september, vare sig du kan komma
till Målilla eller inte, detta för att veta att du verkligen fått vår inbjudan.
Du kan också skicka in nedanstående uppgifter till:
olle.bjorck@caucasusoil.se
eller ring Olle på 070 – 980 26 53
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Telefon
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Vi som gärna vill ha dig med på färden är styrelsen i Caucasus Oil AB
Urich Andersson, Bertil Wilhelmsson, Bengt Grafström,
Lars-Olof Ericsson, Olle Björck
Kontakta oss om du har några ytterligare frågor: info@caucasusoil.se
Caucasus Oil AB (publ)
Well explored energy
Caucasus Oil AB (publ)
Sevedegatan 34, 598 37 Vimmerby
Telefon: 0492 - 180 51, Fax: 0492 - 170 81
E-post: info@caucasusoil.se, www.caucasusoil.se

