
 

 
 

 
Pressmeddelande                   Lund, 4 januari 2011 
 

Taurus Energy: Beslut om företrädesemission 
 
Idag, den 4 januari 2011, beslutade styrelsen i Taurus Energy Aktiebolag (publ) att genomföra 
en företrädesemission om cirka 8,8 MSEK, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 24 
november 2010. Taurus har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande 
totalt cirka 53 procent av emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i 
emissionen. Teckningskursen är fastställd till 1,16 SEK per aktie. Nedan följer en 
sammanfattning av beslutet. 
 
Pengarna i den nu aktuella nyemissionen är främst avsedda till vidareutveckling och uppskalning av 
bolagets pentosjäsningsteknologi samt för att bearbeta den amerikanska och europeiska marknaden. 
  
Erbjudandet i korthet 

- Teckningstid: 17 januari – 1 februari 2011. 
- Teckningskurs: 1,16 SEK per aktie. 
- Erbjudandet omfattar högst 96 861 A-aktier och högst 7 453 498 B-aktier. Idag finns 387 446 

A-aktier och 29 813 992 B-aktier i bolaget.  

- Avstämningsdag: 12 januari 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 7 januari 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är 
den 10 januari 2011.  

- De som på avstämningsdagen den 12 januari 2011 är registrerade som aktieägare i Taurus 
äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. 
Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.  

- Handel med B-teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 januari –  
- 27 januari 2011. Ingen handel med A-teckningsrätter kommer att ske.  
- Handel med BTA B kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 januari 2011 fram till 

dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av 
februari 2011. Ingen handel med BTA A kommer att ske.  

 
Teckningsförbindelser och garantiteckning:  
Taurus har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,5 MSEK från bolagets två huvudägare 
(Forskarpatent i Syd AB och Kjell Stenberg) och garantiteckning om cirka 3,2 MSEK, vilket totalt 
motsvarar cirka 53 procent av den totala emissionslikviden. 

 
Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om 
teckningsförbindelser och garantiteckning kommer att offentliggöras i bolagets memorandum senast i 
samband med att teckningstiden inleds.  
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Lars Welin, VD Taurus Energy AB 
Telefon: 046-286 86 10 
E-post: lars.welin@taurusenergy.eu 
 
Om Taurus Energy 
Taurus Energy Aktiebolag (publ) är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att 
kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén 
är att via licensavtal överlåta rätten att använda metoden – patenterade mikrobiologiska processer – 
till etanolproducenter på en global marknad. Taurus har en patentportfölj bestående av tio 
patentfamiljer inom området för effektiv etanolproduktion. Bakom patenten står en forskargrupp 
bestående av ett 20-tal internationellt erkända forskare. Taurus är listat på AktieTorget (TAUR B). Läs 
mer på www.taurusenergy.eu 

http://www.taurusenergy.eu/

