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Pressmeddelande 
Lund 2008-10-14 
 
Taurus Energy rekryterar ny utvecklingschef 
 
Taurus Energy AB, noterat på Aktietorget, har rekryterat Lisbeth Olsson, 
professor vid institutionen för kemi- och bioteknik på Chalmers tekniska 
Högskola i Göteborg som utvecklingschef. Hon kommer att ha det 
övergripande ansvaret för den tekniska utvecklingen av företagets teknologi i 
ett viktigt skede av verksamheten där Taurus Energy går från laboratorieskala 
till industriell framställning av andra generationens etanol. 
 
I arbetet som utvecklingschef, som är en deltidsfunktion inom företaget, ingår bland 
annat teknisk rådgivning och utvärdering av olika patent. Lisbeth Olsson kommer 
också att arbeta med att identifiera affärsmöjligheter i form av intressanta patent som 
kan komplettera patentportföljen. Lisbeth Olsson som är verksam som professor vid 
institutionen för kemi och bioteknik vid Chalmers tekniska högskola tillträder under 
oktober månad och kommer att ingå i företagets ledningsgrupp. Lisbeth Olsson 
kommer att rapportera till Lars Welin VD för Taurus Energy. 
 

- Jag ser Taurus Energys patentportfölj för att effektivisera utvinningen av 
etanol från restprodukter av skogs- och jordbruksprodukter som unik. 
Patentportföljen omfattar både patent omkring pentosjäsning, men också 
teknologi som förbättrar de svårjästa råvarorna. Det är forskare vid Lunds 
Universitet, i samarbete med en rad internationella forskningsgrupper, som 
står bakom det utvecklingsarbete som hittills bedrivits och jag hoppas kunna 
fortsätta ett framgångsrikt och fruktbart samarbete med dessa forskare, säger 
Lisbeth Olsson. 

 
 

 
 Lars Welin 
VD Taurus Energy 

 
- Vi är väldigt nöjda med att kunna dra nytta av 

Lisbeth Olssons starka kompetens inom området 
och hennes goda nätverk i den internationella 
forskarvärlden, säger Lars Welin. 

 

 
 
Nästa steg i Taurus Energys utvecklingsarbete är att pröva företagets teknologi i 
industriell miljö i SEKABs pilotanläggning i Örnsköldsvik. Energimyndigheten har 
tidigare beviljat Taurus Energys ansökan om finansiering av projektet. 
Förhandlingarna med SEKAB är avslutade där parterna har kommit överens om hur 
projektet ska drivas vidare och vi hoppas att kunna avsluta övriga avtal inom den 
närmaste månaden.  
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Om Taurus Energy AB 
Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att 
kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring 
etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att 
använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 
ett tiotal världsledande patent och ett 20-tal internationellt erkända forskare är knutna 
till företaget. Företaget är lokaliserat i forskningsparken Ideon, Lund. Taurus är 
noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu. 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
VD Taurus Energy AB Lars Welin, tel 046-286 86 10 
Lisbeth Olsson, tel 0733-70 38 05 
 


