Inbjudan till: Kapitalmarknadsdag och Speedway-SM!
Lördagen den 18 september bjuder Caucasus Oil AB in till en kapitalmarknadsdag i samband
med att Speedway-SM 2010 körs på G&B Arena i Målilla. Det blir information om bolagets
verksamhet och framtidsplaner, men det blir också mat och Speedway-finaler! Ta med dig en
kollega och kom!
Caucasus Oil är ett ungt och hungrigt litet svenskt uppstickarbolag med rötterna i småländska
Vimmerby, som just nu bygger bolagsgrunden ute på oljefälten i Texas. Men avsikten är att när vi fått
grunden färdig att stå på, så ska vi ut i vida världen för att gå med i andra spännande gas- och
oljeprojekt. Letandet efter lämpliga projekt utanför USA pågår just nu för fullt, parallellt med våra
investeringar i USA.
För tillfället har vi små andelar i en producerande oljekälla, samt en producerande gaskälla i Texas.
Dessutom går vi just nu och väntar på hur mycket vår tredje grundinvestering i Texas ska ge. Det är
en oljebrunn som precis är färdigborrad, och som under det senaste dygnet producerade över 900 fat
olja! I den brunnen har Caucasus Oil 2 % ägarandel… det låter inte mycket, men fortsätter källan att
producera i de här nivåerna betyder det stora pengar för vårt unga bolag, där du nu också får chansen
att bli delägare i ett tidigt stadium!
Kom och hör mer om Caucasus Oil på lördag den 18 september, alltså redan nästa helg, då vi har en
kapitalmarknadsdag i Målilla dit du är hjärtligt välkommen. Det är alltså i samband med SpeedwaySM-finalerna på G&B Arena, där Caucasus Oil för övrigt är årets titelsponsor.
Läs mer om alla detaljer i den bif. pdf:en!
Anmäl dig snarast till Olle Björck på 070-980 26 53, eller e-posta honom: olle.bjorck@caucasusoil.se

Kontakta oss gärna också om du har frågor eller tips, som kan vara till nytta för bolaget:
Olle Björck, informationsansvarig.
Telefon: 0492 - 180 51, 070 - 980 26 53
E-post: info@caucasusoil.se
Hemsida: www.caucasusoil.se
Caucasus Oil AB (publ) är ett svenskt bolag med inriktning på investeringar inom olja och gas i
Mellanöstern, Östeuropa, Nordafrika samt för att sprida verksamhetsrisken även i Nordamerika.
Bolaget drivs från huvudkontoret i Vimmerby.
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