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VIKTIG INFORMATION
Motiv 
Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Taurus Energy 
Aktiebolag (publ) med anledning av en förestående nyemission.

Definitioner
I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat 
anges:
’Taurus’ eller ’Bolaget’, avser Taurus Energy Aktiebolag (publ), med 
organisationsnummer 556389-2776.
Med ’Eminova’ avses Eminova Fondkommission AB, med 
organisationsnummer 556889-7887.
Med ’Euroclear’ avses Euroclear Sweden AB, med 
organisationsnummer 556112-8074.

Upprättande av detta memorandum
Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts 
eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 
26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med 
anledning av förestående transaktion och har biträtt Bolaget vid 
upprättandet av detta memorandum . Då samtliga uppgifter i 
dokumentet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar 
i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta 
eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller 
andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i  detta 
memorandum.

Tvist
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta 
memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden 
ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är 
exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till dokumentet 
hörande handlingar.

Distributionsområden
Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren 
i detta memorandum riktar sig inte till aktieägare eller andra 
investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, 
Singapore, Hongkong, Schweiz, Japan eller Sydafrika, eller i något 
annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare 
erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- eller andra 
åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot regler i sådant 
land.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra 
värdepapper utgivna av Taurus  har registrerats eller kommer att 
registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt 

värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon 
provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda 
tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Taurus 
överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än 
i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om 
förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara 
ogiltig och lämnas utan avseende.

Marknadsinformation och framåtblickande 
syftningar
I detta memorandum förekommer viss historisk 
marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje 
part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. 
Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett 
sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i 
förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid 
inte gjort någon oberoende verifiering av den information som 
lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den 
information som presenteras i dokumentet inte kan garanteras. 
Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga 
intressen i Bolaget.

Information i detta memorandum som rör framtida förhållanden, 
såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida 
utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella 
förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet. 
Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet 
eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför 
Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i 
detta memorandum avseende framtida förhållanden kommer att 
realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. 
Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller 
revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd 
av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för 
offentliggörandet av detta memorandum.

Tillgänglighet
Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats 
genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att 
finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: www.
taurusenergy.eu, AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se och 
Eminova hemsida www.eminova.se.

Revisorsgranskning
Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell 
information som införlivats genom hänvisning har ingen information i 
detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

Avstämningsdag 15 december 2017

Sista dag för handel inkl. 
rätt till teckningsrätt

13 december 2017

Första dag för handel exkl. 
rätt till teckningsrätt

14 december 2017

Företrädesrätt För varje A-aktie erhålles en teckningsrätt av serie A, för att teckna en ny A-aktie krävs åtta teckningsrätter
För varje B-aktie erhålles en teckningsrätt av serie B, för att teckna en ny B-aktie krävs åtta teckningsrätter

Teckningstid 19 december 2017 - 5 januari 2018

Teckningskurs 1,30 kr per aktie, oavsett serie

Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på AktieTorget under perioden 19 december 2017 till och 
med 3 januari 2018

Handel med BTA Handel med BTA av serie B äger rum på AktieTorget under perioden 19 december 2017 fram till dess att de 
nya aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket och omvandling av BTA skett

Garanti Lantmännen ek.för. har garanterat 5 Mkr i emissionen

Antal aktier innan emissionen   3 974 310 A-aktier
82 110 913 B-aktier

Emissionsvolym      496 788 A-aktier
10 263 864 B-aktier
Total emissionslikvid: 13 988 847,60 kr
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag 15 december 2017

Sista dag för handel inkl. 
rätt till teckningsrätt

13 december 2017

Första dag för handel exkl. 
rätt till teckningsrätt

14 december 2017

Företrädesrätt För varje A-aktie erhålles en teckningsrätt av serie A, för att teckna en ny A-aktie krävs åtta teckningsrätter
För varje B-aktie erhålles en teckningsrätt av serie B, för att teckna en ny B-aktie krävs åtta teckningsrätter

Teckningstid 19 december 2017 - 12 januari 2018

Teckningskurs 1,30 kr per aktie, oavsett serie

Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på AktieTorget under perioden 19 december 2017 till och 
med 10 januari 2018

Handel med BTA Handel med BTA av serie B äger rum på AktieTorget under perioden 19 december 2017 fram till dess att de 
nya aktierna blivit registrerade hos Bolagsverket och omvandling av BTA skett

Garanti Lantmännen ek.för. har garanterat 5 Mkr i emissionen

Antal aktier innan emissionen   3 974 310 A-aktier
82 110 913 B-aktier

Emissionsvolym      496 788 A-aktier
10 263 864 B-aktier
Total emissionslikvid: 13 988 847,60 kr
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RISKFAKTORER
En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Taurus kontroll, liksom ett flertal 
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt 
investerade kapital. Vid en bedömning av Taurus framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling 
även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad 
utvärdering även måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och 
osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för  Taurus framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte betraktas som 
fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan 
påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Risker relaterade till 
verksamheten
Beroende av nyckelpersoner
Verksamheten är beroende av förmågan att rekrytera, utveckla 
och behålla kvalificerade medarbetare. Det föreligger alltid risk 
att Bolaget inte kan erbjuda alla nyckelpersoner tillfredställande 
villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i 
branschen eller närstående branscher. Om nyckelpersoner lämnar 
eller inte kan anställas i Bolaget kan det få negativ inverkan på 
verksamheten.

Beroende av samarbetspartners och 
underleverantörer
Bolaget är beroende av partners och har etablerat samarbeten 
och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaden. Om 
någon av dessa partners skulle försättas i en position som försvårar 
eller försenar partnerns åtaganden inom ramen för samarbetet eller 
affärsförhållandet uppkommer risk att Bolagets verksamhet 
påverkas på ett negativt sätt.

Förmåga att hantera tillväxt
I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- 
och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att 
hantera en snabb tillväxttakt föreligger risk att detta kan medföra 
negativa konsekvenser för verksamheten och lönsamheten.

Patentrisk
Det finns en risk att Taurus nuvarande eller framtida 
patentansökningar, utöver de som redan beviljats, inte leder till 
patent eller att godkända patent inte erbjuder tillräckligt omfattande 
skydd för Taurus verksamhet. Det föreligger även risk att 
konkurrenter lyckas kringgå Taurus godkända patent. 

Det föreligger även risk för att konkurrenter, med eller utan avsikt, 
gör intrång i Taurus patenträttigheter, vilket kan komma att medför 
rättsliga konsekvenser. Skulle Taurus tvingas försvara sina 
patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande 
kostnader, även om tvisten utfaller till Taurus fördel. Det föreligger 
även risk att Taurus dras in i domstolsprocesser för påstådda 
intrång i konkurrenters patenträttigheter. 

Risk relaterad till subvention
Det föreligger risk att det s.k. Renewable Fuel Standard Program, för 
cellulosabaserad etanol i USA som ger subventioner till producenter 
av förnyelsebara bränslen, avvecklas. Skulle det inträffa begränsas 
värdet av cellulosabaserad etanol i USA avsevärt och kan därmed 
ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

Konkurrens
Taurus agerar på en starkt konkurrensutsatt marknad. Det kommer 
alltid att föreligga risk att en ökad konkurrens från marknadsaktörer 
med i många fall betydligt större finansiella resurser kan leda till 
minskade tillväxtmöjligheter eller att Bolagets verksamhet på andra 
sätt påverkas negativt.

Risker associerade med företagsförvärv
Förvärv av företag eller rörelser kan vara ett sätt att uppnå 
kommersiella mål eller för att på annat sätt stärka ett bolags 
ställning. Skulle Bolaget välja att genomföra sådana förvärv 
föreligger risk att företagsförvärvet inte ger förväntade effekter, vilket 
tillfälligt eller långvarigt kan hämma Bolagets utvecklingstakt samt 
inverka negativt på Bolagets framtidsutsikter, finansiella ställning 
och likviditet.

Förändringar i oljepriser
Taurus lönsamhet avseende utlicensiering av dess process är 
beroende av bland annat prisutvecklingen för alternativa bränslen, 
vilka påverkas av en rad utomstående faktorer utanför Bolagets 
kontroll. Ett lågt oljepris kan antas sänka efterfrågan på Bolagets 
licenser. Ett långsiktigt lågt oljepris antas reducera tillväxttakten 
inom Bolagets kundmarknad. Oljeprisets utveckling påverkas bland 
annat av marknadsfluktuationer, statliga regleringar, närhet till och 
kapacitet i oljepipelines, utrustning, oljereservernas karaktäristika 
samt ekonomisk och politisk utveckling. Oljemarknaden och 
oljepriset har dessutom under det senaste decenniet karaktäriserats 
av hög volatilitet. 

En betydande och utdragen prisnedgång i förhållande till 
genomsnittliga historiska oljeprisnivåer kan leda till minskad 
efterfrågan på Bolagets licenser vilket i sin tur kan få en väsentlig 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat.
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Risker relaterade till erbjudna 
värdepapper
Aktiekursens utveckling
Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en 
investering i Taurus är förenad med risk och att det inte 
kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv 
utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora 
hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan 
komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer 
i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget 
och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och 
dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till 
att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen 
kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt 
eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i 
bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess 
konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, 
det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. 
Risk föreligger att aktier i Taurus inte kan säljas till en för 
aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Bristande likviditet i Bolagets aktie och 
aktierelaterade värdepapper
Aktierna i Taurus handlas på AktieTorget. Utöver handel med 
aktierna kommer teckningsrätter och betalda tecknade aktier 
att vara föremål för handel under en begränsad tid i samband 
med nyemissionens genomförande. En investerare kan inte 
utgå ifrån att likviditeten i aktierna, teckningsrätter och betalda 
tecknade aktier kommer att vara tillfredsställande, vilket 
innebär att det finns en risk för att dessa värdepapper inte 
omsätts dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs 
kan vara stort.. Om likviditeten är begränsad kan detta medföra 
svårigheter för innehavare av dessa värdepapper att förändra 
sitt innehav.

Handel på Aktietorget
Bolaget kommer att ansöka om att dess aktie skall upptas 
till handel på Aktietorget, som är en s.k. MTF, (Multilateral 
Trading Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte 
lika hårda krav på Bolaget avseende bl. a informationsgivning, 
genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som 
ställs på bolag vars aktier är noterade vid en s k reglerad 
marknadsplats (”börs”). Aktietorget har infört merparten av 
Börsens regler, men placering i ett bolag vars aktier handlas 
på en MTF bör ändå anses vara mer riskfylld än en placering i 
ett börsnoterat bolag.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER
Vid styrelsemöte i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 30 oktober 2017, med bolagsstämmans godkännande den 8 december 2017, 
beslutades att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta 
memorandum teckna A- och B-aktier i Taurus Energy Aktiebolag (publ). 

Erbjudet värdepapper 
Erbjudandet avser köp av nyemitterade aktier av serie A eller B, till 
en kurs om 1,30 kronor per styck.

Teckningsperiod 
Teckningsperioden pågår från och med den 19 december 2017 till 
och med den 12 januari 2018.

Företrädesrätt till teckning  och 
teckningsrätter
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen den 15 december 2017 är registrerade i den av 
Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt 
vid teckning. Aktieägare av A-aktier äger rätt att för åtta (8) 
innehavda A-aktier teckna en (1) ny A-aktie. Aktieägare av B-aktier 
äger rätt att för åtta (8) innehavda B-aktier teckna en (1) ny B-aktie. 
Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd 
aktie. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Även de som tidigare inte är aktieägare i Taurus är välkomna att 
teckna B-aktier, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

Övertilldelning
Ingen övertilldelning av nyemitterade aktier kommer att ske. Ej heller 
föreligger erbjudande från någon befintlig aktieägare om avstående 
från teckningsrätter eller försäljning av befintliga aktier i samband 
med denna nyemission.

Utspädning 
Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 645 
639,12 kr, från 5 165 113,38 kr till 5 810 752,50 kr. Antalet aktier 
kommer då att ökas med högst 10 760 652 stycken (varav A-aktier 
496 788 stycken och B-aktier 10 263 864 stycken), från 86 085 
223 aktier till 96 845 875 aktier. De nyemitterade aktierna kommer 
att utgöra 11,11 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga 
aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full 
teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Teckningsförbindelser och 
emissionsgarantier 
Föreliggande nyemission omfattas till 35,7 procent av 
emissionsbeloppet av i förväg lämnade emissionsgarantier. Några 
teckningsförbindelser har inte ingåtts. Emissionsgarantier har 
lämnats av: 
Garant  Belopp  Datum
Lantmännen ek.för.  5 000 000,00  7 november 2017

Ersättning för lämnade emissionsgarantier utgår om 10,0 procent 
av garanterat belopp. Ersättningen erläggs i form av aktier serie B. 
Garantikonsortiet är arrangerat av Bolaget. Garanten kan nås via 
Bolagets adress.

Emissionskostnader
Under förutsättning att nyemissionen blir fulltecknad beräknas 
de totala emissionskostnaderna uppgå till cirka 0,4 Mkr. 
Dessa består bland annat av upprättande av dokumentation, 
emissionsadministration samt vissa marknadsföringsåtgärder. 

Försäkran 
Styrelsen för Taurus är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande 
nyemissionen.  Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer 
med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Göteborgs län den 15 december 2017
Styrelsen
Per Jansson, ordförande Bengt Olof Johansson        Sune Wännström        Guido Zacchi  
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BAKGRUND OCH MOTIV
Användningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas 
står idag för 80 procent av världens energiresurser. Inte minst 
i transportsektorn är beroendet av fossila bränslen starkt. 
Användningen av fossila bränslen är förenade med en rad problem, 
bland annat är fossila bränslen den största källan till utsläpp av 
koldioxid vilket negativt bidrar till klimatförändringar. 

Politiska mål för att minska användningen av fossila bränslen finns 
idag i  USA, Brasilien och EU. Många andra stora nationer som t.ex. 
Indien och Kina vidtar åtgärder i syfte att minska förbrukningen av 
petroleumprodukter. Detta gynnar företag som utvecklar metoder för 
produktion av alternativa energikällor, till exempel etanol, som redan 
idag används som inblandning i motorbränsle i stor omfattning. I 
andra EU-länder används kvotsystem med ett krav på en minsta 
andel etanol i bensinen. Andelen beräknas generellt öka och flera 
länder i Europa har börjat med 10 % inblandning i bensin (E10). 
I USA är standardinblandningen 10 % medan Brasilien använder 
inblandning upp till 27 %. Utöver miljöaspekten är, i synnerhet 
i USA, energioberoende en stor drivkraft och en ökad inhemsk 
etanolproduktion minskar behovet av importerad olja.

Bolaget har utvecklat och patenterat avancerad jäsningsteknologi 
för omvandling av femkolssocker till etanol. Denna metod möjliggör 
en kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av etanol ur bland 
annat restprodukter från jord- och skogsbruk, eller förstärkning av 
klassisk stärkelsebaserad etanolproduktion genom att möjliggöra 
omvandling av även den cellulosa som redan finns i råvaran, t.ex. 
majsfiber, till etanol (1,5G). 

Bolagets primära fokus är att licensiera ut rätten att använda 
Bolagets metoder för etanolproduktion, alternativt förse 
etanolproducenter med XyloFerm, bolagets produkt, och service 
genom producenten/distributören Lallemand Biofuels & Distilled 
Spirits. Målgruppen är energiproducenter intresserade av en effektiv 
etanolproduktion. Bolaget har en patentportfölj med 14 patentfamiljer 
inom området för effektiv etanolproduktion. Framstående experter 
från åtta länder har bidragit till patentportföljen. 

Bolaget har ingått olika typer av tekniska avtal med flera aktörer inom 
cellulosaetanolområdet på den amerikanska marknaden. Bolaget 
har träffat avtal om marknadsföring och försäljning av Bolagets 
produkt (XyloFerm®) med Lallemand Biofuels and Distilled Spirits 
(LBDS). Detta bolag har en stor marknadsandel av jästförsäljningen i 
USA och är en av branschens ledande innovatörer. 

Enligt avtalet har Lallemand rätten att sälja Taurus jäst på den 
amerikanska marknaden och i flera fall gör det att tidigare påbörjade 
affärsförbindelser nu involverar Lallemand. Lallemands specialitet 
är att leverera och garantera all den jäst som behövs i en process, 
samt bistå med utrustning och on-site support. Kombinationen av 
Taurus expertis gällande pentosjäsning och Lallemands förmåga 
att leverera jästen i stor skala har öppnat för möjligheten att nå nya 
kunder.

Bolaget och Lallemand samarbetar via en styrkommitté som ska 
finna formerna för hur marknaden skall bearbetas. I USA kommer 
Bolagets USA-ansvarige att behålla och utveckla kontakterna med 
de bolag som Bolaget redan hade kontakt med och finna nya kunder 
som själv vill propagera den jäst de behöver och därmed inte är lika 
intressanta för LBDS.

Emissionslikvid 
Mot bakgrund av de senaste fördjupade samarbetena och för att 
säkerställa att Taurus Energy har tillräckliga resurser för att nå 
kommersiella avtal har Taurus Energys styrelse beslutat att stärka 
kassan genom aktuell företrädesemission. Emissionslikviden avses 
användas primärt för finansiering av det fortsatta arbetet med kunder 
och tester, främst med Quad County Corn Processors och Syngenta, 
samt till finansiering av pågående och nya forsknings- och 
samarbetsprojekt, underhåll av patentportföljen och för att försäkra 
bolagets uthållighet.

Under kommande 12 månader bedömer styrelsen att Bolaget 
behöver ett rörelsekapital på sex miljoner kronor. Den likvid som 
inflyter vid full teckning i förevarande emission antas räcka i minst 
två år, exklusive eventuella intäkter från försäljningen av XyloFerm®.
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Det gångna året har Taurus satsat fullt ut på samarbete med 
Quad County Corn Processors och Syngenta för att skapa 
ett teknologipaket för att lägga 1,5G-kapacitet till existerande 
etanolfabriker i nordamerika. 1,5G är benämningen på klassisk 
stärkelsebaserad etanolproduktion där även den cellulosa som 
finns i råvaran omvandlas till etanol, och bedöms vara den variant 
av cellulosabaserad etanolproduktion som ligger närmast i tiden 
att implementeras på bred front. Ca 5% extra etanol kan utvinnas 
ur majs, som är den domierande råvaran, om även cellulosan i 
majskärnans skal omvandlas till etanol. Med 200 fabriker i drift och 
en total årlig produktion om över 50 miljarder liter finns stor potential 
för 1,5G-konceptet.

Taurus har tagit flera stora steg mot att göra verklighet av denna 
vision. Marknadsgodkännanden i form av självcertifiering (GRAS) 
för både XyloFerm i sig, och DDG (foderprodukt) producerad 
med XyloFerm, har erhållits efter granskning av externa experter. 

Detta för att möjliggöra vidare försäljning av fermentationsresterna 
som djurfoder, en viktig inkomstkälla för etanolproducenter. 
Även en ansökan om federalt marknadsgodkännande har lämnats in 
till FDA (US Food and Drugs Administration, USA:s livs- och 
läkemedelsmyndighet) och är under behandling. Sommaren 2017 
genomfördes en utvärdering av i full industriell skala hos Quad 
County Corn Processors, Iowa, där det kunde bevisas att XyloFerm 
framgångsrikt omvandlar xylos och sexkolssocker till etanol även i 
storskaliga processer (ca 1,5 miljoner liter substrat per fermentor). 
Taurus har med detta bevisat att produkten fungerar och är säker att 
använda i djurfoder, vilka är de grundläggande kraven från 
användaren. Det finns arbete kvar att göra innan alla delar i 
teknologipaktetet fungerar optimalt tillsammans men vi har gjort 
betydande framsteg och har som målsättning att nå ett första 
kommersiellt avtal inom 1,5G under 2018. 

VD HAR ORDET

Välkommen att medverka  
i vår fortsatta utveckling!

- Fredrik Weschke, VD
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Taurus Energy erbjuder

Kostnadseffektiv 
och miljövänlig 
framställning 
av framtidens 
motorbränsle.
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Företrädesemission
Den 30 oktober 2017 beslutade styrelsen i Taurus Energy Aktiebolag 
(publ) (org.nr 556389-2776), med bolagsstämmans godkännande 
den 8 december 2017, att genomföra en nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 
496 788 aktier av serie A och 10 263 864 av serie B och kan inbringa 
bolaget 13 988 847,60 kronor vid full teckning. Nyemissionen är 
garanterad genom emissionsgarantier till ett belopp av 5,0 Mkr.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för 
fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen 
är den 15 december 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie 
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 december 2017. 
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla 
teckningsrätter är den 14 december 2017.

Teckningstid
Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 19 
december 2017 till och med den 12 januari 2018. Styrelsen i Bolaget 
äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta 
emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs
Teckningskursen är 1,30 kronor per aktie. Inget courtage kommer att 
tas ut.

Teckningsrätter
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) 
innehavd aktie. Aktieägare av serie A erhåller teckningsrätter av 
serie A och aktieägare av serie B erhåller teckningsrätter av serie 
B. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie 
av respektive serie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade 
teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot 
utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på AktieTorget 
under perioden från och med den 19 december 2017 till och med 
den 10 januari 2018. Banker och värdepappersinstitut med 
erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och 
försäljning av teckningsrätter.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta 
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. 
Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att 
inbokning av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA 
till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel med BTA samt omvandling till aktier
Handel med BTA av serie B äger rum på AktieTorget från och med 
den 19 december 2017 fram till dess att emissionen registrerats 

hos Bolagsverket och omvandlingen från BTA till aktier sker. 
Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett 
marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från 
Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien
Aktierna i Bolaget handlas på AktieTorget. Aktien handlas under 
kortnamnet TAUR B och har ISIN SE0001075102. Efter det att 
emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de 
nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 15 december 2017 är 
registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för åtta 
(8) befintliga aktier teckna en (1) ny aktie av samma serie.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-
konto
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på 
avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets 
räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning 
med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt 
anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter.  VP-avi 
avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut. 

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda 
förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte 
emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på 
depå
Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade 
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. 
Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från 
förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, 
direktregistrerade aktieägare
Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 
12 januari 2018 i enlighet med något av följande två alternativ. 

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas.
Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin.
Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att
teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår
av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om
teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den
särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova
Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns
nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan
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komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln kan skickas 
med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att 
teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova 
Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email 
info@eminova.se.

Aktieägare bosatta utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför 
Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte 
är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta 
bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska 
kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den 
särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova 
Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE4530000000032731703741

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade 
jurisdiktioner
Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen 
helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att 
deltaga i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, 
Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). 
Dessa aktieägare kommer inte att erhålla teckningsrätter, 
emissionsredovisning eller någon annan information om 
nyemissionen.

Teckning utan stöd av 
teckningsrätter samt tilldelning
För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter 
ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta 
om tilldelning av återstående aktier. För allmänheten avser detta 
teckning av B-aktier.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska 
göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av 
teckningsrätter” som finns att ladda ned från www.eminova.se. 
Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först 
erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med 
anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information 
om ISK, IPS och kapitalförsäkring under ”Övrigt”)

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (ca  
148 000,00 kr) eller mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja 
anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver 
legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga 
firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande 
av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt 
instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto 
eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att 
överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara 
för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas 
ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare 
som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per 
avstämningsdagen den 15 december 2017. Vid överteckning 
sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier 
per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig 
för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker 
tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den 
mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat 
emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden.

Övrigt
Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig och 
tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller 
kapitalförsäkring
I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är 
en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid 
nyteckning av aktier. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare 
och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska 
gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer 
leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper. 
Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte 
återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på 
sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

Angående leverans av tecknade värdepapper
Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, 
registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar 
från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller 
andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans 
av aktier till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig 
allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en 
investerare till följd av tidpunkten för leverans av aktier.
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• Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är
ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens
tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse
enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

• Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och
kommer inte att registreras i något annat land än Sverige. De
kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat
land där deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt,
registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt
eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i
sådant land.

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel
befullmäktigar Eminova att för undertecknads räkning sälja,
köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren
som utformats för erbjudandet.

• Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel
omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och
hemförsäljningslagen. Tillvägagångssätt och teckningsperiod
framgår av den information som utgivits i samband med
erbjudandet.

• Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad
inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att
kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet.
Eminova gör inte heller en passandeprövning enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden avseende teckning av
värdepapper i erbjudandet.

• I den information som utgivits i samband med erbjudandet
framgår de risker som följer med en investering i de finansiella
instrument som avses.

• Inbetald likvid förvaras av Eminova på klientmedelskonto för
emittentens räkning.

• Emittenten erlägger ca 125 kronor per anmälan.

• Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med
detta erbjudande uppmanas att noga läsa igenom den
information som utgivits. Priset för de finansiella instrument
som avses framgår av den information som utgivits i samband
med erbjudandet.

• Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller
courtage, som kan komma att uppstå i samband med de
finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres
av eller erläggs av Eminova.

• Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med
anmälan behandlas av Eminova enligt Personuppgiftslagen
(1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos
andra företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.

• Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i
telekommunikations- eller posthantering i samband
med teckning genom betalning eller inlämnande av
anmälningssedel.

• VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
• Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order

genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per
post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova
Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan
3, 3 TR, 111 46 Stockholm.

• Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order
ska detta ske inom skälig tid. Rätten att kräva ersättning eller
att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.

• Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända
sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23
Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.

• Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på
Eminovas erhållna uppdrag. Allmän domstol är behörig
domstol.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom 
ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter 
teckningstidens utgång. 

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de 
nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear 
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av 
svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, 
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av 
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida 
och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

VIKTIG INFORMATION
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VERKSAMHET
Taurus erbjuder en 
kostnadseffektiv och miljövänlig 
framställning av etanol
Taurus Energy AB kommersialiserar ett omfattande 
utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Forskningen bedrivs och 
har bedrivits av världsledande forskare och har hittills resulterat i 45 
patent i 14 patentfamiljer.

Taurus Energy tillhandahåller en ny metod för framställning av etanol 
ur avfallsprodukter från skogs- och jordbruk. Metoden gör det möjligt 
att producera etanol med hjälp av förnyelsebara råvarukomponenter 
som tidigare inte kunnat utnyttjas. Taurus Energys metod innebär 
stora miljövinster, samtidigt som framställningskostnaden för etanol 
minskar drastiskt jämfört med befintliga metoder.

Bakom den nya metoden för etanolframställning ur skogs- och 
jordbruksrester står en forskargrupp bestående av framstående 
experter från åtta länder. Eftersom många olika råmaterial kan 
användas – några exempel är halm, stjälkar från majs och solrosor 
och spillmaterial från skogsbruket – kan metoden i princip användas 
av producenter i hela världen.

Taurus Energys affärsidé är att via icke exklusiva licensavtal upplåta 
rätten att använda Bolagets patentskyddade processer med 
mikrobiologiska organismer till energiproducenter för att producera 
etanol på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Bolagets affärsmodell går ut på att ingå licensavtal med 
etanoltillverkare enligt vilka de får rätt att använda Bolagets 
patenterade jäsningsprocesser mot en kombination av direkt 
ersättning och royalty baserad på mängden producerad etanol. Den 
direkta ersättningen kommer att utgöras av en tidig down-payment i 
kombination med årliga ersättningar fram till industriell 
implementering. Royaltyintäkter börjar genereras först vid industriell 
produktion. Denna modell kräver användare med kapacitet att 
propagera jäst i egen anläggning.

Bolagets långsiktiga mål är att bli den ledande leverantören av 
teknologi för jäsning av pentoser till etanol. Målet ska uppnås genom 
global marknadsföring och exploatering av Bolagets patentportfölj 
som ska förstärkas ytterligare genom förvärv och fortsatt forskning 
och utveckling.

På kort sikt är Bolagets främsta mål att tillsammans med Lallemand 
Biofuels & Distilled Spirits nå ett första kommersiellt avtal under 2018.

Bolaget har en patentportfölj som består av från Forskarpatent 
i Syd AB förvärvade rättigheter till ett antal patent som alla rör 
etanolframställning samt ansökningar på egenutvecklade patent. 
Bolaget har härefter utvecklat egna nya patent som ingår i 

patentportföljen. Bolagets verksamhet består i att licensiera ut 
dessa rättigheter mot dels fast ersättning, dels royalty baserat 
på producerad mängd etanol. Bolaget har även ett avtal med 
Lallemand Biofuels & Distilled Spirits för produktion, distribution 
och support på USA-marknaden (http://www.lallemandbds.com/
products/xyloferm/). 

Bolaget bedriver härutöver forskning  och  utveckling  i  syfte  att  
dels verifiera användbarheten i redan patenterade uppfinningar, 
dels utveckla nya uppfinningar på det område som Bolaget är 
verksamt inom. Bolaget berdiriver sin forskning på insitutionen för 
industriell bioteknik vid Chalmers, Göteborg.

Bolagets produkter
Dagens etanolproduktion
Biomassa från jord- och skogsbruk som exempelvis majsblast, 
halm, trä och sockerrörsbagass består huvudsakligen av cellulosa, 
hemicellulosa och lignin. För att kunna använda råvaran i 
cellulosan måste denna brytas ner till sockerarter som i sin tur kan 
konverteras till etanol genom jäsningsprocesser med jästsvampar. 
Vid nedbrytning av ren cellulosa genereras sexkolssocker, det vill 
säga vanligt socker. Teknik för jäsning av dessa sockertyper är 
väletablerad.

Begränsningar i dagens etanolproduktion
De flesta växtmaterial i naturen innehåller utöver cellulosa även 
stora mängder hemicellulosa som vid nedbrytning innehåller främst 
femkolssocker/pentoser. Omodifierade jästsstammar är begränsade 
till att endast omvandla sexkolssocker till etanol, då konvertering 
från femkolssocker kräver egenskaper jäst normalt inte har.

Genetisk modifierad jäststam
Taurus har utvecklat genetiskt modifierade jäststammar som förutom 
sexkolssocker även kan konvertera den dominernade typen av 
femkolssocker, xylos, till etanol. Genom att även använda xylosen 
kommer råvaran att kunna utnyttjas effektivare än idag. Med Taurus 
nya jäsningsteknik kan mängden etanol som utvinns från t.ex. 
majsrester öka med upp till 40 procent,. Detta innebär, för Taurus 
kunder, att de kan öka själva verkningsgraden vilket möjliggör ett 
högre utbyte och minskat avfall. Taurus jäst har även potential 
att – utöver majsrester – kunna jäsa exempelvis halm, trä och 
sockerrörsbagass.

Enligt styrelsens bedömning betraktas detta, att kunna jäsa 
femkolssocker, som ett stort genombrott. Det finns ett betydande 
kommersiellt värde av att omvandla pentoser till etanol, då detta 
innebär stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom 
etanolproduktion. Att kunna framställa etanol från förnybara 
råvaror som finns i stora kvantiteter och inte konkurrerar med 
livsmedelsproduktion är ett viktigt steg i utvecklingen för att bryta 
transportsektorns oljeberoende.
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Framställningsprocess
Etanol skapas när socker jäser. För att Taurus jästsvampar ska 
kunna arbeta måste sockret först utvinnas ur råvaran. Detta görs 
genom att biomassan krossas och förbehandlas med exempelvis 
ånga, syra eller organiska lösningsmedel, och därefter behandlas 
med enzymer (hydrolys). Processen bryter stegvis ner biomassans 
hemicellulosa och cellulosa till sockerarter med fem respektive 
sex kolatomer (pentoser resp. hexoser). När den hydrolytiska 
processen brutit ner cellulosan/hemicellulosan kan de frigjorda 
sockerarterna omvandlas till etanol genom jäsning. ”Vanlig” jäst 
kan endast omvandla hexoser till etanol, medans XyloFerm, som 
namnet antyder, även kan omvandla xylos, som är den vanligast 
förekommande formen av pentoser.

Överlever i ogästvänlig miljö
Jästsvampens förmåga att fungera i toxiska miljöer (höga halter 
av inhibitorer) är minst lika viktig som förmågan att omvandla 
pentoser till etanol. Jästens förmåga att överleva i ogästvänliga 
miljöer är en nödvändighet för att den ska fungera vid framställning 
av etanol i stora industriella processer samt fungera med andra 
råvaror som även de kan vara hämmande för jästsvampen. Taurus 
har flera patentskyddade jäststammar som klarar mycket tuff 
miljö vid tillverkning av etanol i industriella processer med hög 
verkningsgrad.

Operativ organisation

Prof. Lisbeth Olsson 
Forskningschef (deltid)

Fredrik Weschke 
VD            

Nicklas Bonander 
Forskare (genetik, 
molekylärbiologi)

Rakesh Koppram 
Forskare (fermentation, 

mikrobiologi)

Eddy Christensson 
Marknadsansvarig, 

USA
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Immaterialrättslig strategi
Bolagets Immaterialrättliga strategi är att patentskydda nya pentosjäsande jäststammar och metoder för framställning av nya jäststammar. 
I det rådande patentlandskapet är det Bolagets bedömning att metoder för framställning av nya jäststammar har ett högre värde och bör 
prioriteras. Taurus innehar för närvarande en patentportfölj bestående av 14 patentfamiljer i vilka det ingår 45 godkända patent i olika länder 
i världen. Taurus har vidare 17 pågående patentansökningar, vilket medför att de har patentskydd under handläggningstiden. Taurus har 
även varumärkesskyddat produktnamnet XyloFerm®.

Patent
Bolagets värde är baserat på immaterialrättsliga tillgångar och bolaget arbetar löpande med sin rådgivare AWApatent. Taurus Energy AB 
kommersialiserar ett omfattande utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Forskningen bedrivs och har bedrivits av världsledande forskare 
och har hittills resulterat i 45 patent i 14 patentfamiljer.

 Uppfinnarna av patenten
Bakom Taurus Energys teknologi för framställning av etanol från skogs och jordbruksavfall står 22 uppfinnare från 10 länder.

F0410A – Recombinant yeast for lignocellulose 
raw materials  

Country Application No. Reg No. Expiry Date

South Africa 2002/9448 20 029 448 2021-05-15

USA 10/293 255 7 531 348 2021-05-15

Austria 1932462,3 E 370 223 2021-05-15

Belgium 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

Denmark 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

France 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

Germany 1932462,3 601 29 952.3 2021-05-15

Italy 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

The Netherlands 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

Portugal 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

Spain 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

Sweden 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

Switzerland/Li 1932462,3 1 282 686 2021-05-15

F1107A – Modified yeast consuming L-arabinose  

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Brazil PI0309836-2 2023-05-07

Canada 2 483 997 2 483 997 2023-05-07

South Africa 2004/8440 20 048 440 2023-05-07

USA 12/325 630 8 691 554 2025-08-26

Denmark 3725947 1 499 708 2023-05-07

France 3725947 1 499 708 2023-05-07

Germany 3725947 603 03 127.7 2023-05-07

Hungary 3725947 1 499 708 2023-05-07

Portugal 3725947 1 499 708 2023-05-07

Spain 3725947 1 499 708 2023-05-07

Sweden 3725947 1 499 708 2023-05-07

H0617B – Mutated xylose reductase in xylose-
fermentation by S. cerevisae 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Canada 2 561 302 2 561 302 2025-03-24

Austria 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Belgium 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Denmark 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Finland 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

France 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Germany 5728073,7 60 2005 006 763.9 2025-03-24

Italy 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

The Netherlands 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Portugal 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Spain 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Sweden 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

United Kingdom 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

I0504A – Mutant Saccharomyces cerevisiae strain 
utilizing xylose for ethanol production  

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Canada 2 566 189 2025-05-04

South Africa 2006/09330 200 609 330 2025-05-04

Denmark 5742294,1 1 758 983 2025-05-04

France 5742294,1 1 758 983 2025-05-04

Germany 5742294,1 60 2005 015 109.5 2025-05-04

Hungary 5742294,1 1 758 983 2025-05-04

Italy 5742294,1 1 758 983 2025-05-04

Poland 5742294,1 1 758 983 2025-05-04

Spain 5742294,1 1 758 983 2025-05-04

Sweden 5742294,1 1 758 983 2025-05-04
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H0617B – Mutated xylose reductase in xylose-
fermentation by S. cerevisae 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Canada 2 561 302 2 561 302 2025-03-24

Austria 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Belgium 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Denmark 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Finland 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

France 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Germany 5728073,7 60 2005 006 763.9 2025-03-24

Italy 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

The Netherlands 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Portugal 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Spain 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

Sweden 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

United Kingdom 5728073,7 1 727 890 2025-03-24

G0305A – Metabolic engineering for improved 
xylose utilisation of Saccharomyces cerevisiae  

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Brazil PI0308507-4 2023-03-17

Canada 2 479 736 2 479 736 2023-03-17

EPC 3744579,8 1 485 494 2023-03-17

South Africa 2004/6674 2004/6674 2023-03-17

USA 10/945 027 7 253 001 2023-03-17

Belgium 03744579.8 1 485 494 2023-03-17

Denmark 03744579.8 1 485 494 2023-03-17

Finland 03744579.8 1 485 494 2023-03-17

Germany 03744579.8 603 46 321.5 2023-03-17

Netherlands 03744579.8 1 485 494 2023-03-17

Sweden 03744579.8 1 485 494 2023-03-17

Switzerland/Li 03744579.8 1 485 494 2023-03-17

I0519A – Ethanol productivities of 
saccharomyces cerevisiae strains in 
fermentation of dilute-acid hydrolyzates depend 
on their furan reduction capacities 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Canada 2 567 109 2 567 109 2025-05-19

South Africa 2006/09490 200 609 490 2025-05-19

Denmark 5741945,9 1 766 028 2025-05-19

France 5741945,9 1 766 028 2025-05-19

Germany 5741945,9 60 2005 026 657.7 2025-05-19

Italy 5741945,9 1 766 028 2025-05-19

The Netherlands 5741945,9 1 766 028 2025-05-19

Spain 5741945,9 1 766 028 2025-05-19

Sweden 5741945,9 1 766 028 2025-05-19

United Kingdom 5741945,9 1 766 028 2025-05-19

USA 13/545 301

USA 13/545 343

J0121A – Arabinose and xylose fermenting 
Saccharomyces cerevisiae strains 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Canada 2 602 084 2026-03-13

EPC 06717010.0

India 4513/CHENP/2007 2026-03-13

South Africa 2007/05935 2026-03-13

USA 11/852 400 8 129 171 2028-06-19

J0214A – Fermentation of glucose and xylose 
in cellulosic biomass using genetically modified 
Saccharomyces cerevisiae and a simultaneous 
saccharification and co-fermentation process 
(SSF) 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

EPC 6733351,8 2026-04-26

Genetically engineered yeast and mutants 
thereof for the effecient fermentation of 
lignocellulose hydrolysates 

Country Application No. Reg. No Expiry date

USA 09/294,894 US6,410,302 2019-04-20

Novel strains of Saccharomyces Cerevisiae 
(Taurus 04, 07) 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Brazil BR1120130118156 2031-11-15

Canada 2 817 707 2031-11-15

China 201180054540.2 2031-11-15

EPC 11840813.7 2031-11-15

India 3652/DELNP/2013 2031-11-15

South Africa 2013/04233 201 304 233 2031-11-15

USA 13/885 037 2031-11-15
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Novel strains of Saccharomyces Cerevisiae 
(Taurus 10) 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Brazil BR1120130118172 2031-11-15

Canada 2 817 714 2031-11-15

China 201180054537.0 2031-11-15

EPC 11841824.3 2031-11-15

India 3651/DELNP/2013 2031-11-15

South Africa 2013/04232 201 304 233 2031-11-15

USA 13/885 031 2031-11-15

Saccharomyces Cerevisiae strains (Taurus 11) 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Sweden 1351225-6 2033-10-16

Sweden 1450538-2

Saccharomyces Cerevisiae strains (Taurus 13) 

Country Application No. Reg No. Expiry Date

Sweden 1450484-9 2034-04-23

Sweden 1450851-9
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Vi framställer etanol ur

avfallsprodukter 
från skogs- och 
jordbruk
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2006
Bolaget förvärvar genom en 

apportemission Scandinavian 
Technology Group AB från 
Forskarpatent i Syd AB som 
därmed blir största ägare i 

Bolaget. Bolaget blir därigenom 
ägare till ett stort antal patent 

avseende tillverkning av etanol 
som fordonsbränsle. Härigenom 

byter Bolagets verksamhet 
inriktning till den nuvarande.

2005
Bolagets 

prospekterings-
verksamhet upphör.

2003
Handeln i 

Bolagets aktie 
på O-listan 

upphör. I stället 
upptas aktien 
till handel på 
AktieTorget.

2009
Bolaget utses till 

ett av världens 30 
mest spännande 
bioenergiföretag 
av amerikanska 
Biofuels Digest.

2008
Bolaget ingår 

samarbetsavtal 
med SEKAB 

E-Technology AB,
Chalmers Tekniska

Högskola och 
Lunds Universitet för 
industriell verifiering 
av pentosjäsande 

jäst.

2007
Bolaget byter firma till den nuvarande.

En nyemission tillför Bolaget 14,5 miljoner 
kronor  efter emissionskostnader.

Bolaget inleder ett samarbete med 
etanolproducenten SEKAB E- Technology 
AB avseende utveckling av pentosjäsande 

jäststammar syftande till effektivare 
etanolproduktion. Energimyndigheten 
beviljar finansiering med 3,5 miljoner 
kronor för fortsatt utveckling av etanol 
baserat på Bolagets pentosteknologi.

2011
En nyemission tillför Bolaget 7,8 miljo-
ner kronor efter emissionskostnader.
Bolaget utser EnerG-Link Minnesota 
LLC till representant i USA i syfte att 

assistera Bolaget i den fortsatta utveck-
lingen och kommersialiseringen på 

den amerikanska marknaden. Material 
transfer agreements (”MTA”) ingås 

med några av de största etanolprodu-
centerna i USA samt med Stellenbosch 
University i Sydafrika. Bolaget inleder 

ett samarbete med Exportrådet om den 
kinesiska marknaden.

2010
Samarbete med två stora amerikanska företag inom etanolindustrin 
inleds med syftet att utvärdera användningen av Bolagets genmodi-
fierade jäststam i de amerikanska etanoltillverkarnas produktionspro-
cesser. Bolaget ansluter sig till EU-projektet Biolyfe, vars syfte är att 

verifiera etanolproduktion från alternativa råvaror. Bolaget lämnar in en 
patentansökan inom området effektiv etanolproduktion. Resultat från 

verifieringssamarbete med SEKAB E-Technology AB visar att Bolagets 
jäst fungerar i industriell demonstrationsskala och inte bara i laborato-
riemiljö. Vinnova beviljar ett bidrag på 3,0 miljoner kronor att användas 
för vidareutveckling och uppskalning av Bolagets pentosjäsningstek-
nologi. Biofuels Digest tilldelar Bolaget och SEKAB E-Technology AB 

utmärkelsen Technology of the Year (demonstration stage).

1990
Bolaget bildas som 
Taurus Petroleum 
Development AB 

med olje- och 
gasprospektering som 
verksamhetsområde 

och dess aktie 
upptas till handel på 
Stockholmsbörsens 

O-lista.

HISTORIK
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2013
Vinnova-projektet 

avslutas i januari 2013 
med goda resultat. En 

nyemission tillför Bolaget 
14,0 miljoner kronor efter 

emissionskostnader. 
Likviden används till 

finansiering av pågåen-
de projekt, för vidareut-

veckling av bolagets jäst 
samt fortsatt bearbetning 
av marknaderna i främst 
USA, Kina och Europa.

2012
Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd till Chalmers Tekniska Högskola och Lunds 
Universitet i ett samarbetsprojekt med Bolaget och SEKAB för utveckling av framtida 

etanolproduktion. Bolaget tecknar avtal med ett kinesiskt företag för att testa Bolagets 
teknologi för framställning av etanol med samarbetspartens   sockerlösning (hydroly-
sat). Målet är att positiva resultat kommer att leda till ett licensavtal eller samarbetsav-
tal parterna emellan. Bolaget kommersialiserar ett omfattande utvecklingsarbete kring 
etanolproduktion. Bolaget tecknar avtal med två ledande företag inom teknikområdet 
cellulosabaserad etanol. Det ena avtalet har tecknats med ett europeiskt forsknings-

företag inom etanolindustrin och det andra med ett amerikanskt företag som utvecklar 
teknologi för etanolproduktion. I båda fallen kommer Bolagets teknologi att testas med 
avtalsparternas sockerlösning (hydrolysat) för framställning av miljövänligt etanol som 
drivmedel. Bolaget upptäcker förekomsten av en ampicillingen i en av jäststammarna. 

Förekomsten av en ampicillingen innebär antibiotikaresistens, vilket är ett hinder för 
kommersiell användning. Bolaget lyckas därefter eliminera genen från jästen.

2015
Bolaget träffar avtal med Lallemand Biofuels and 
Distilled Spirits om att detta bolag ska marknads-
föra och sälja Bolagets produkter på den ameri-
kanska marknaden. Tidigare diskussioner med 

amerikanska bolag fortsätts nu tillsammans med 
Lallemand BDS. Bolaget träffar avtal om teknik-
utbyte med en ledande brasiliansk etanolorga-

nisation. En företrädesemission tillför bolaget ca 
10 MSEK efter emissionskostnader och en riktad 
emission mot Lantmännen ek. för. tillför bolaget 

ca 5 MSEK. Emissionslikviden används för vidare 
utveckling av bolagets produkt och bearbetning av 
huvudsakligen den nordamerikanska marknaden.
Ansökan för federalt marknadsgodkännande av 

XyloFerm lämnas in till FDA/AAFCO (US Food and 
Drug Amdninistration/ The Association of American 

Feed Control Officials).

2016
Bolaget inleder samarbete med Quad County 
Corn Processors och Syngenta med målet att 
implementera XyloFerm i Cellerate-processen. 
Cellerate-processen är ett tillägg till existeran-

de majsetanolfabriker som frigör femkolssocker 
ur majskärnans fiber, vilka senare i processen 
kan omvandlas till etanol med en pentosjäsan-
de jäst som XyloFerm. Bolaget erhåller positivt 

utlåtande från expertpanel avseende Xylo-
Ferms lämplighet för inblandning i djurfoder. 
Produkten är enligt panelen GRAS (Generally 
Regarded As Safe). Positivt utlåtande erhålls 
även för foderprodukt (DDG) producerat med 

XyloFerm.

2017
Bolaget genomför tillsammans med 

Lallemand Biofuels & Distilled Spirits en 
utvärdering av XyloFerm i industriell skala 
hos Quad County Corn Processors i Iowa, 
USA, och bevisar att XyloFerm presterar i 
stor skala (ca 1,5 miljoner liter per fermen-

tor). Till stor del förväntade frågor 
mottages gällande ansökan för 

marknadsgodkännande från FDA/AAFCO 
och arbete med att ta fram kompletterande 

information inleds.

2014
Byggnationer av demonstrationsanlägg-

ningar i Indien pågår. Samtidigt har Bolaget 
fortsatt kontakt med flera stora företag i 

Indien. I dagsläget är det oklart hur de in-
diska företagen utvecklas och hur behovet 
av Bolagets jäst ser ut. Bolaget lämnar in 

två patentansökningar, dels för en jäst med 
beteckningen XyloFerm® T11 och dels för 
en jäst med beteckningen XyloFerm® T13. 
Varumärket XyloFerm® registreras. Bolaget 
ingår ett samarbetsavtal med det franska 

bioteknikföretaget  Compagnie Industrielle 
de Matière Végétale (CIMV) om utveckling 

och produktion av andra generationens 
biobränsle. Projektet ingår i EU:s satsning 

på förnyelsebara bränslen. 
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MARKNAD
Fokus på USA och 1,5G-etanol
Världsmarknaden för etanol som motorbränsle uppskattas idag 
till mer än 550 miljarder kronor per år. Ca 60 % av produktionen 
sker i USA vilet motsvarar över 320 miljarder kronor (https://
www.grandviewresearch.com/industry-analysis/fuel-ethanol-
market).  Majsstärkelse är i USA den främsta och viktigaste 
råvaran för etanolproduktion. Taurus jäsningsmetod möjliggör 
för etanolproducenter att utvinna upp till 40 procent mer etanol 
ur majsgrödan genom att utnyttja majsresternas hemicellulosa 
om sann andra-generationsproduktion (2G) implementeras 
(beräkning baserad på genomsnittlig halt hemicellulosa i aktuella 
råvaror). En mindre men betydande ökning av utbytet i existerande 
majsetanolfabriker kan åstadkommas genom omvandling av den 
cellulosa som redan finns i klassisk stärkelsebaserad 
etanolproduktion, nämligen majskärnans skal. Sådan s.k. 1,5G-
produktion kräver betydligt mindre kapitalinvesteringar och ger mer 
etanol från samma råvara.

Båda sätt gör att etanolproduktionen kan ökas utan att behöva ta ny 
jordbruksmark i anspråk, något som länge varit ett huvudargument 
för etanolmotståndare i USA. Styrelsen anser att Taurus har stor 
potential att bryta sig in på den amerikanska marknaden då Bolagets 
metod innebär stora effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom 
etanolproduktion.  Den amerikanska  marknaden  kommer  att utgöra 
Bolagets huvudfokus, även om Brasilien och Europa också är 
intressanta marknader. Även en liten marknadsandel skulle innebära 
en betydande omsättning för Bolaget.

Ca 200 etanolfabriker med en sammanlagd årlig kapacitet på över 
50 miljarder (http://www.ethanolproducer.com/plants/listplants/
US/Operational/Sugar-Starch)  liter finns i USA och så gott som 
samtliga använder majs som råvara, och har därmed en outnyttjad 
cellulosafraktion som kan omvandlas till etanol med hjälp av Taurus 
Energys teknologi. Denna sorts etnolframställning bedöms vara den 
i tiden närmast liggande möjligheten för Taurus Energy.

Bolaget har idag marknadsgodkännande för sin produkt XyloFerm 
i USA (MCAN). XyloFerm har bedömts säker för användning i 
djurfoder av en oberoende expertpanel, och foder framställt med 
XyloFerm har även det bedömts säkert av samma panel (GRAS-
status). Bolaget har även en pågående process för federalt 
marknadsgodkännande för foder producerat med XyloFerm. 
De senare godkännandena är av vikt för 1,5G-marknaden, då 
fermentationsresterna (majs- och jästrester) säljs som djurfoder som 
del av affärsmodellen.
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Konkurrenter 
Inom pentosjäsningsteknologi finns ett fåtal företag med liknande 
affärskoncept som Taurus. Dessa företag arbetar i likhet med Taurus 
med forskning och vidareutveckling av tekniken samt innehar ett 
antal patent. Kommersiella företag inom området är; Terranol och 
Novozymes i Danmark, Leaf Technologies i Frankrike, Butalco 
i Tyskland, Coscata i USA, Iogen i Kanada och DSM i Holland. 
Etablerade forsknings-institutioner och universitet inom området är; 
Delft University i Holland, VTT i Finland, Goethe University i Frankfurt, 
Purdue University i USA och Stellenbosch University i Sydafrika. Det 
finns andra drivmedel som kan konkurrera med etanol och därmed 
Taurus - exempelvis biodiesel (tillverkas av bl.a. raps) samt biogas 
(framställs genom förgasning eller rötning).
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
OCH REVISOR
Styrelse
Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Härutöver kan högst 
tre suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av fyra ordinarie ledamöter.
Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

Per Jansson
Ordförande, Göteborg
Född 1956
I styrelsen sedan 2016

Leg. Tandläkare, praktiserat c:a 5 år. 
Därefter (sedan 1987) arbetat inom den 
medicinska industrin. Mellan 1987 och 
1998 i Nobel Biocare (publ.) som klinisk 
prövningsledare, produktspecialist, 
försäljningschef och internationell 
marknadschef. 1998-2001 vd för Pascal 
Medical AB. 2001-2004 investment 
manager, Cimon Medical AB. 2004-
2005, investment manager, GU Holding 
AB. 2006- vd Vicore Pharma och Vicore 
Pharma Holding (publ.).

Per Jansson innehar följande värdepapper 
utgivna av Bolaget:

B-aktier 30 000

Bengt Olof Johansson
Ledamot, Vreta Kloster
Född 1955
 I styrelsen sedan 2014

Bengt Olof Johansson är civ.ing och Tekn.
Dr i teknisk fysik från LiTH och har en lång 
erfarenhet från svensk och internationell 
industri. Efter ett år som universitetslektor 
vid LiTH påbörjades en 14 år lång 
karriär inom ABB med ansvar från allt 
från utveckling till försäljning. Från 1999 
har Bengt Olof haft en VD position i fyra 
olika bolag inom Boliden, Outokumpu, 
Lyckeby och Lantmännen. Under 
Bolidentiden, 1999 – 2004, även medlem 
i koncernledningen. Har under åren haft 
ett 30-tal styrelseuppdrag (ledamot och 
ordförande) i olika bolag, huvudsakligen 
koncerndotterbolag men även fristående 
bolag

Bengt Olof Johansson innehar inga aktier 
eller aktierelaterade värdepapper utgivna 
av Bolaget.
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Sune Wännström
Ledamot, Domsjö
Född 1956
I styrelsen sedan 2013

Sune Wännström är sedan 2012 Senior 
Research Advisor vid RISE Research Institutes 
of Sweden med huvudsaklig inriktning mot 
områdena energi och bioekonomi. Sune 
har ett förflutet som forskningschef med 
plats i företags-/ affärsområdesledning 
inom etanolkemiföretaget SEKAB samt 
skogsindustrikoncernerna MoDo och M-real. 
Han har tidigare varit styrelseordförande i 
Innovationsbron Umeå, Processum Biorefinery 
Initiative AB och Membranstiftelsen vid Lunds 
Tekniska Högskola samt styrelseledamot 
i bl.a. Vinnova, SweTree Technologies, 
Etanolpilot i Sverige AB, Skogsindustriernas 
Forskningsstiftelse och Bioteknikforum. Sune 
Wännström har en civilingenjörsexamen i 
kemi samt en doktorsexamen i organisk kemi/
träkemi från KTH.

Sune Wännström innehar inga aktier eller 
aktierelaterade värdepapper utgivna av 
Bolaget.

Guido Zacchi
Ledamot, Malmö
Född 1950
 I styrelsen sedan 2007

Guido Zacchi är Tekn Dr i kemiteknik (1979) 
och sedan 1989 Professor i kemiteknik vid 
Lunds Universitet. Hans forskning har varit 
fokuserad på utveckling av olika processteg 
för produktion av kemikalier och bränslen, 
såsom bioetanol. Han har mer än 200 
vetenskapliga publikationer och har varit 
handledare för ett trettiotal doktorander. 
Guido har varit seniorprofessor mellan 2013 
och 2017 och är nu professor emeritus. 
Arbetar sedan 2013 främst som konsult inom 
det egna bolaget GEZAC AB med uppdrag 
från bl.a. SEKAB E Technology, SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, Lantmännen 
Agroetanol, European Research Council 
samt Biochemtex i Italien. Guido är 
också ledamot i beredningsgruppen för 
området Energi och gröna material inom 
Lantmännens Forskningsstiftelse.

Guido Zacchi innehar följande värdepapper 
utgivna av Bolaget:

B-aktier 70 276
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Ledande befattningshavare Angivna innehav och engagemang i andra bolag
Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper i 
Taurus avser både privata äganden och äganden genom närstående 
eller bolag som kontrolleras av personen. För styrelseengagemang 
och större äganden i bolag utanför Taurus redogörs under rubriken 
’Engagemang i övriga bolag’ nedan.

Revisor
Vid årsstämman 2012 valdes KPMG AB till revisionsbolag, med Eva 
Susanne Melzig som huvudansvarig revisor. Susanne Melzig är 
auktoriserad revisor och medlem i FAR. Adressen till KPMG AB är Box 
16106, 10323, Stockholm. Byte av revisor har inte skett under den tid som 
omfattas av den ekonomiska översikten i detta memorandum.

Bolagsstyrning
Styrelsen väljs av bolagsstämma. Samtliga ledamöter är valda till nästa 
årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt 
uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val 
av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år.

Ersättning till styrelse och ledande 
befattningshavare
Ersättning till styrelsens ordförande och ledamöter beslutas 
av bolagsstämma. För verksamhetsåret 2015/2016 erhöll 
styrelseledamöterna 50 tkr vardera, ordförande erhöll 100 tkr. Fär VD 
utgår en årlig ersättning om 660 tkr samt pensionsavsätting om 12 %. 
Ingen bonus utgår.

Intressekonflikter och närståendetransaktioner
Styrelsen är inte medveten om några privata intressen hos någon inom 
förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare som kan stå i strid med Bolagets intressen. Styrelsen 
känner heller inte till några andra transaktioner mellan Bolaget och till 
Bolaget närstående personer eller företag.

Övrig information om styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har några 
familjerelationer eller andra närståenderelationer till någon annan 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Ingen styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare har varit inblandad i konkurs, 
likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process 
de senaste fem åren. Ej heller har någon styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare varit inblandad i någon rättsprocess av väsentlig 
karaktär med anledning av konkurs. 

Det har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser och/
eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss 
yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa 
personer och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits 
av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, 
eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner 
hos emittent. Ingen av ovan nämnda ledande befattningshavare eller 
styrelseledamöter har av myndighet eller domstol förhindrats att handla 
som medlem av någon emittents styrelse eller ledningsgrupp under de 
senaste fem åren.

Fredrik Weschke
Verkställande direktör Göteborg
Född 1981
I Bolaget sedan 2015

Fredrik studerade Molekylärbiologi vid 
Göteborgs Universitet 2003-2007 och 
senare Entrerenörsskap med inriktning 
Bioteknik vid Chalmers (GIBBS) 2007-
2009. 2010 till 2014 drev han Cereduce 
AB, ett bolag baserat på modifierad jäst för 
produktion av jästa drycker med reducerad 
alkoholhalt.

Fredrik Weschke innehar inga aktier eller 
aktierelaterade värdepapper utgivna av 
Bolaget.
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Engagemang i andra bolag

Bolag Befattning Från, 
år

Till, 
år

Konkurs avlutad 
eller inledd

Ägande >10% 
i andra bolag:

Per Jansson I-tech AB Extern vd/vd/suppleant/
ledamot

2004 2016

Vicore Pharma AB Extern vd/vd/suppleant 2007 2011

Vicore Pharma AB Vd/ledamot 2011

Vicore Pharma Holding AB Extern vVd/Extern vd 2009

MPPE Jansson Consulting Innehavare 2002 2015

Bengt Olof Johansson Lantmännen Agroetanol AB Ledamot/vd 2010 2016

Norlic AB Ledamot 2013 2017

Kojflagens Vatten- och 
avloppsanläggning Ek.för.

Ledamot 2017

Sune Wännström SweTree Technologies AB Ledamot 2011 2016

MoRe Research Örnsköldsvik AB Ledamot 2007

Etanol Pilot i Sverige AB Ledamot 2008 2013

Rise Processum AB Ledamot/ordförande 2003 2013

Guido Zacchi Gezac AB Ordförande 2012 50 %

Handelsbolag GEZ Bolagsman 2007 2015

Fredrik Weschke Taurus Oil AB Ledamot 2016

Scandinavian Technology Group 
AB

Ledamot/vd 2015

Slutplattan DYXJO 98697 AB Extern vd 2010 2015

Fredrik Weschke Consulting Innehavare 2011

I ovanstående förteckning ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktiebolag, i enlighet med 
utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, per den 27 november 2017,samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga 
bolag, vilka uppgivits av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta dokument. Befattningsangivelserna är uppställda så att 
den pågående eller senaste befattningen anges först. Eventuella uppehåll i styrelseengagemang i ett visst bolag kan ha förekommit.
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Nedan presenterade finansiell information består av utdrag från Taurus reviderade rapporter för de brutna räkenskapsåren 1 september 
2016 - 31 augusti 2017 och 1 september 2015 - 31 augusti 2016. Årsredovisningarna är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen 
och tillämpliga regelverk.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen samt därtill hörande noter har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.

Revisionsberättelserna finns intagna i respektive rapport och följer standardformuleringarna. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets 
hemsida www.taurusenergy.eu.

Nyckeltal och definitioner

Tkr 2016/2017 2015/2016

Nettoomsättning - -

Övriga rörelseintäkter 9 266

Resultat efter skatt -6 235 -6 117

Resultat per aktier SEK/aktie1 -0,07 -0,07

Soliditet % (justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen) 92,1 93,6

Likvida medel, SEK/aktie1 0,08 0,15

Eget kapital, SEK/aktie1 0,19 0,26

Börskurs på bokslutsdagen 1,75 0,93

Antal anställda 4 4

Genomsnittligt antal aktier1 86 085 223 83 414 087

Antal aktier vid periodens slut1 86 085 223 86 085 223

1) Justering avseende fondemissionselement i nyemissioner 2012, 2014 och 2015 (enl IAS 33)
Justering av antal utestående aktier före erhållandet av nyemissionslikviden: i oktober 2012 med faktor 1,17, i maj 2014 med faktor 1,07, och
i december 2015 med faktor 1,02. Omräkningen har påverkat historiska värden för genomsnittligt antal aktier och uppgift om resultat per
aktie.
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Belopp i SEK 2016-09-01-            
2017-08-31

2015-09-01-
2016-08-31

Nettoomsättning - -

Övriga rörelseintäkter  
(avser vidarefakturerade kostnader. 2015-2016 avsåg posten EU-
bidrag som periodiserats  relation till upparbetade kostnader.)

9 039 266 027

Summa intäkter 9 039 266 027

Personalkostnader -2 548 553 -2 006 526

Patentkostnader -810 411 -715 870

Övriga externa kostnader -2 850 681 -3 647 114

Avskrivningar på immateriella & materiella anläggningstillgångar -71 654 -71 625

Rörelsens kostnader -6 281 299 -6 441 135

Rörelseresultat -6 272 260 -6 175 108

Finansiella intäkter 38 937 59 013

Finansiella kostnader -1 255 -1 117

Finansnetto 37 682 57 896

Skatt - -

Årets resultat -6 234 578 -6 117 212

Övrigt totalresultat - -

Årets övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat -6 234 578 -6 117 212

Årets summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -6 234 578 -6 117 212

Resultat per aktie, SEK 1) -0,07 -0,07

Genomsnittligt antal aktier  1) 86 085 223 83 414 087

Antal aktier vid periodens slut 1) 86 085 223 86 085 223
     
1) Justering avseende fondemissionselement i nyemission 2015 (enl IAS 33)     
Justering av antal utestående aktier har skett med faktor 1,02 avseende antal utestående aktier före erhållandet av nyemissionslikviden i 
december 2015. Omräkningen har påverkat historiska värden för genomsnittligt antal aktier och uppgift om resultat per aktie.  
   

Finansiell ställning och övrig information
Resultaträkningar, koncernen
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Belopp i SEK 2017-08-31 2016-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 24 000 32 000

Goodwill 10 982 892 10 982 892

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner 0 63 654

Summa anläggningstillgångar 11 006 892 11 078 546

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 100 612 116 452

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117 754 163 938

218 366 280 390

Likvida medel 6 619 170 12 844 152

Summa omsättningstillgångar 6 837 536 13 124 542

SUMMA TILLGÅNGAR 17 844 428 24 203 088

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 5 165 113 5 165 113

Övrigt tillskjutet kapital 75 641 986 75 641 986

Ansamlade förluster, inkl årets resultat -64 379 942 -58 145 365

Eget kapital 16 427 157 22 661 734

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 187 682 259 438

Övriga skulder 145 625 50 840

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 083 964 1 231 076

Summa skulder 1 417 271 1 541 354

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 17 844 428 24 203 088

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Inga Inga

Balansräkningar, koncernen
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Koncernen (belopp i SEK) 2016-09-01-            
2017-08-31

2015-09-01-
2016-08-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -6 234 578 -6 117 212

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 71 654 71 625

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -6 162 924 -6 045 587

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -62 058 -338 950

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 224 982 -6 384 537

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -40 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -40 000

Finansieringsverksamheten

Nyemission, netto efter emissionskostnader 0 14 827 679

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 14 827 679

Periodens kassaflöde -6 224 982 8 403 142

Likvida medel vid periodens början 12 844 152 4 441 010

Likvida medel vid periodens slut 6 619 170 12 844 152

Upplysningar till kassaflödesanalyser 
(belopp i SEK)

2016-09-01-            
2017-08-31

2015-09-01-
2016-08-31

Erhållen/erlagd ränta (koncernen)

Räntenetto enligt resultaträkningen 37 682 57 896

Förändring av räntefordran 30 467 -26 978

68 149 30 918

Likvida medel (koncernen)

Bankmedel 6 619 170 12 844 152

Disponibla likvida medel 6 619 170 12 844 152

Kassaflödesanalyser, koncernen
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Allmänt
Taurus patentportfölj omfattar teknologier med vars hjälp man kan omvandla lignocellulosa till etanol. Bolagets affärsidé är att marknadsföra 
och sälja licensrättigheter av patenten, alternativt sedan 2015 att tillhandahålla bolagets produkt XyloFerm® på den nordamerikanska 
marknaden genom bolagets produktions- och distributionspartner Lallemand Biofuels & Distilled Spirits (Kanada). Arbetet med att sälja 
dessa rättigheter har pågått sedan början av år 2007 men har ännu inte resulterat i något avslut. En av anledningarna är sannolikt att de 
riskfaktorer som är knutna till att säkerställa en framgångsrik produktion av cellulosabaserad etanol fortfarande befinner sig på en relativt 
hög nivå. För att öka intresset bland investerare för vår teknologi krävs därför fortsatt utvecklingsarbete för att reducera risknivån.

Utvecklingsarbetet gör att bolaget befinner sig i ett kapitalkrävande utveckings- och marknadsföringsskede där förväntade intäkter inte 
täcker planerade kostnader.

Resultaträkning 2015/2016
Intäkten under räkenskapsåret består av en periodiserad del av en 
projektfinansiering från EU-kommissionen i projektet 2GBIOPIC. 
Bolagets största kostnader är löner och utvecklingskostnader.

Balansräkning 2015/2016
Under året utfördes två nyemissioner som tillförde bolaget 14,8 Mkr 
efter emissionskostnader. Nyemissionen beräknar täcka utgifterna 
under det kommande räkenskapsåret.

Kassaflöde 2015/2016
Bolaget har under året haft 2 nyemissioner som tillfört bolaget 14,8 
Mkr. Den löpande verksamheten förbrukade 6,4 Mkr och avser 
kostnader för personal och utvecklingskostnader.

Resultaträkning 2016/2017
Kostnaderna för året är likvärdiga med föregående år. Bolaget 
fortsätter att utveckla sin patentportfölj kring nästa generations 
etanolframställning.

Balansräkning 2016/2017
Den kapitalanskaffning som gjordes under 2015/2016 täckte som 
planerat årets kostnader.

Kassaflöde 2016/2017
Kassaflödet under året härrörde sig till personal och 
utvecklingskostnader.
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Revisionsberättelser och granskning av detta 
memorandum
Inga delar av detta memorandum, förutom där så anges, har varit 
föremål för granskning av revisor. Samtliga revisionsberättelser 
för de räkenskaper som ingår i den finansiella översikten och som 
reviderats eller granskats översiktligt av Bolagets revisor följer 
standardformuleringarna.

Lånebehov
Styrelsen bedömer att det inte föreligger behov för upptagande av 
räntebärande lån.

Rörelsekapital
Under kommande 12 månader bedömer styrelsen att Bolaget 
behöver ett rörelsekapital på sex miljoner kronor. Den likvid som 
inflyter vid full teckning i förevarande emission antas räcka i strax 
över två år, exklusive eventuella intäkter från försäljningen av 
XyloFerm®.

Emissionslikvidens användning 
Mot bakgrund av de senaste fördjupade samarbetena och för att 
säkerställa att Taurus Energy har tillräckliga resurser för att nå 
kommersiella avtal har Taurus Energys styrelse beslutat att stärka 
kassan genom aktuell företrädesemission. Emissionslikviden avses 
användas primärt för finansiering av det fortsatta arbetet med 
kunder och tester, främst med Quad County Corn Processors och 
Syngenta, samt till finansiering av pågående och nya forsknings- 
och samarbetsprojekt, underhåll av patentportföljen och för att 
försäkra bolagets uthållighet.

Pågående investeringar
Bolaget har inte ingått bindande avtal om några investeringar i vare 
sig materiella eller immateriella tillgångar.

Ekonomiska framtidsutsikter
Bolaget avger inga prognoser.

Eget kapital och 
skuldsättning

Per 2017-10-31

Summa kortfristiga skulder 1 273 687 kr

Mot borgen 0 kr

Mot säkerhet 0 kr

Blancokrediter 0 kr

Summa långfristiga skulder 0 kr

Mot borgen 0 kr

Mot säkerhet 0 kr

Blancokrediter 0 kr

Eget kapital (exkl. balanserad förlust 0 kr

Aktiekapital 5 165 113 kr

Reservfond 101 477 kr

Andra reserver 75 540 509 kr

Total kapitalisering 82 080 786 kr

Nettoskuldsättning Per 2017-10-31

A. Kassa 0 kr

B. Likvida medel 5 578 400 kr

C. Lätt realiserbara värdepapper

D. Summa likviditet (A+B+C) 5 578 400 kr

E. Kortfristiga fordringar 268 844 kr

F. Kortfristiga bankskulder 0 kr

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 0 kr

H. Andra kortfristiga skulder 1 273 687 kr

I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 1 273 687 kr

J. Netto kortfristig skuldsättning (I-E-D) -4 573 557 kr

K. Långfristiga banklån 0 kr

L. Emitterade obligationer 0 kr

M. Andra långfristiga lån 0 kr

N. Summa långfristiga skulder 
(K+L+M)

0 kr

O. Nettoskuldsättning (J+N) -4 573 557 kr
 

Eget kapital och nettoskuldsättning
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Aktieinformation
Aktierna i Taurus har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande 
bolagsordning  kan två aktieslag, a-aktier (högst 100 000 000) st, med en röst per aktie) och B-aktier (högst 100 000 000) st, med en 
tiondels röst per aktie), utges. Före nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Taurus till 5 165 113,38 kr, fördelat på 86 085 223 aktier. Bolaget 
har givit ut två aktieslag, enligt följande fördelning:

Aktieslag ISIN-nr Antal utgivna Röstvärde Röster

A-aktier SE0001075094 3 974 310 10 39 743 100

B-aktier SE0001075102 82 110 913 1   82 110 913

Summa 86 085 223 121 854 013
   
   
Samtliga aktier är fullt betalda. Tauruss bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 1 500 000,00 och högst 6 000 000,00 kr, 
samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 st.

Rättigheter som åtföljer Bolagets aktier 
Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft av det röstetal 
som medföljer innehavda aktieslag. Aktieägare har normalt 
företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och 
konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida 
inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans 
bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid 
en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av 
överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. 
Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet. 
Aktierna i Taurus är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd 
av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller 
förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande 
eller föregående räkenskapsår.

Centralt aktieregister
De utgivna aktierna i Taurus är registrerade i elektronisk form i 
enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Inga fysiska 
aktiebrev förekommer således. Aktieboken förs av Euroclear 
Sweden AB, med adress Box 191, 101 23, Stockholm. 

Utdelningspolicy
Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell 
utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. 
Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd 
avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. 
Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen 
är inte av ackumulerad art. Eventuell utdelning ombesörjes av 
Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende 
utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler för 
preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. 
Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende 
utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. 
Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås 
eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

Restriktioner i möjligheter till utdelning
Inga begränsningar i möjligheter till utdelning föreligger förutom vad 
som följer av lagstiftning och redovisningsregler.
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År Händelse Förändring 
aktiekapital

Förändring, 
antal A-aktier

Förändring, 
antal B-aktier

Antal aktier, 
totalt

Aktiekapital, 
totalt

Kvotvärde Tecknings-
kurs

1990 Bolagsbildning 50 000,00 500 500 50 000,00 100,00

1996 Split 0,00 557 383 1 942 117 2 500 000 50 000,00 0,02

1996 Nyemission 62 752,04 3 137 602 5 637 602 112 752,04 0,02

2000 Nyemission 56 376,02 2 818 801 8 456 403 169 128,06 0,02

2003 Fondemission 338 256,12 8 456 403 507 384,18 0,06

2006 Omstämpling av 
A-aktier

0,00 -218 867 218 867 8 456 403 507 384,18 0,06

2007 Nyemission 1 078 191,36 17 969 856 26 426 259 1 585 575,54 0,06 1,87

2007 Nyemission 226 510,74 48 430 3 726 749 30 201 438 1 812 086,28 0,06 4,00

2011 Nyemission 453 021,54 96 861 7 453 498 37 751 797 2 265 107,82 0,06 1,16

2012 Nyemission 1 103 880,00 276 744 18 121 256 56 149 797 3 368 987,82 0,06 0,47

2013 Teckn option 229 951,44 3 832 524 59 982 321 3 598 939,26 0,06

2013 Teckn option 280 281,18 4 671 353 64 653 674 3 879 220,44 0,06

2014 Nyemission 646 536,60 126 840 10 648 770 75 429 284 4 525 757,04 0,06 1,10

2015 Teckn option 1 450,50 24 175 75 453 459 4 527 207,54 0,06

2016 Nyemission 185 185,14 3 086 419 78 539 878 4 712 392,68 0,06 1,62

2016 Nyemission 452 720,70 7 545 345 86 085 223 5 165 113,38 0,06 1,35

2017 Föreliggande 
nyemission*

645 639,12 496 788 10 263 864 96 845 875 5 810 752,50 0,06 1,30

Aktiekapitalets utveckling

Teckningsoptioner
För närvarande har bolaget inte några utgivna teckningsoptioner.

Konvertibla lån
För närvarande har Bolaget inte några upptagna konvertibla lån.

Bemyndiganden
Det föreligger inga bemyndiganden till styrelsen att fatta beslut 
som annars fattas av bolagsstämma.

Handel med Bolagets aktier
Aktierna i Bolaget handlas sedan den 17 juni 2003 på 
AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet TAUR B och har 
ISIN SE0001075102. Efter det att emissionen blivit registrerad 
hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli 
föremål för handel.

Marknadsplatsen   
Bolag som är noterade på Aktietorget har förbundit sig att 
följa Aktietorgets noteringsavtal, vilket bland annat innebär att 
bolagen ska säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på 
marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information 
om alla omständigheter som kan påverka Bolagets aktiekurs. 
Noteringsavtalet återfinns på Aktietorgets hemsida, se http://www.
aktietorget.se/CompanyListingAgreement.aspx.

Härutöver är bolagen givetvis skyldigt följa övriga tillämpliga lagar, 
författningar och rekommendationer som gäller för bolag som är 
noterade på Aktietorget.



36

Ägarförhållanden

Aktieägaravtal
Styrelsen känner inte till några avtal mellan aktieägare som skulle kunna påverka den rådande kontrollen över Bolaget. 

De 20 största aktieägarna per den 31 augusti 2017

Namn Aktier, A Aktier, B Innehav % Röster % 

SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR 3 086 419 3,59 25,33

STENBERG, KJELL 887 891 75 076 1,12 7,35

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 6 882 744 8,00 5,65

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 3 816 266 4 ,43 3,13

VARGAS, PETER 3 310 700 3,85 2,72

SWEDBANK FÖRSÄKRING AB  1 709 517 1,99 1,40

SKANDIA, FÖRSÄKRINGS 1 227 739 1,43 1,01

JONSSON, TORSTEN 1 140 060 1,32 0,94 

GUSTAFSSON, BIRGER  1 005 000 1,17 0,82

SYLA, SKENDER  920 000 1,07 0,76

GHARIB, TOMMY 861 400 1,00 0,71

FORNEK, NILS  861 000 1,00 0,71 

SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE 791 942 0,92 0,65 

HANSSON, KJELL-ANDERS  650 045 0,76 0,53

BERGIUS, ADRIAN 650 000 0,76 0,53

HEMMINGSSON, IVAN 630 000 0,73 0,52

LINDSALU, KJELL  550 000 0,64 0,45 

ROSENBERG, JOHAN BJARNE 524 101 0,61 0,43 

JOHANSSON, CHRISTIAN 519 000 0,60 0,43 

URQUHART, NEIL MACKENZIE 500 000 0,58 0,41

ÖVRIGA (ca 3 700) 55 486 323 64,80 45,78

TOTALT 3 974 310 82 110 913 100,00 100,00
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Allmän bolagsinformation
Taurus Energy Aktiebolag (publ), med organisationsnummer 
556389-2776, registrerades vid Bolagsverket den 2 april 1990 
under firma Taurus Petroleum Development Aktiebolag. Nuvarande 
firma registrerades den 5 mars 2007. Bolagets associationsform är 
aktiebolag och regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är 
publikt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än 
Aktiebolagsslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. 
Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i 
Göteborgs läns kommun, Västra Götalands läns län. 
Huvudkontorets adress är:
Taurus Energy Aktiebolag
c/o Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9c, 41258 Göteborg

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Den nuvarande koncernen bildades vid Taurus Energys förvärv av 
Scandinavian Technology Group AB. Förvärvet redovisades som 
ett omvänt förvärv. I koncernen ingår de helägda dotterföretagen 
Scandinavian Technology Group AB och Taurus Oil AB. 

Väsentliga avtal
Det förekommer inga avtal som är av väsentlig betydelse för Bolagets 
förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten.

Försäkringar
Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen bedömt vara 
anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringsskyddet är föremål för 
löpande översyn.

Tvister och rättsliga förhållanden
Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller 
skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller har haft betydande 
effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets 
styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna 
leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle 
vara under uppsegling.

Investeringar överstigande fem 
procent av erbjudandet
Styrelsen känner inte till några planer hos någon part om att investera 
i en omfattning överstigande fem procent i detta erbjudande, utöver 
garanten.

Handlingar införlivade genom 
hänvisning
Detta memorandumskall läsas tillsammans med resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i 
förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare 
avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar 
som införlivas genom hänvisning är: 

Reviderad årsredovisning för perioden 1 september 2016 till den 31 
aug 2017.
Reviderad årsredovisning för perioden 1 september 2015 till den 31 
aug 2016.
Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: 
www.taurusenergy.eu.

Rådgivares intressen  
Eminova Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband 
med föreliggande transaktion. Eminova äger inga aktier i Taurus 
och kommer vare sig köpa eller förmedla försäljning av Bolagets 
värdepapper. Eminova har inte medverkat vid utformningen av 
föreliggande transaktion utan består i detta specifika uppdrag enbart av 
administrativa tjänster. Eminova har inga ekonomiska intressen i Taurus, 
eller i utfallet av föreliggande transaktion, men kan i framtiden komma 
att leverera aktuella tjänster av liknande slag till Bolaget.

Skattefrågor
Transaktioner i Taurus värdepapper kan komma att medföra 
skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av 
värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från 
skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i 
varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den 
preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltaren 
om innehavet är förvaltarregistrerat. Taurus ansvarar inte för att 
innehålla källskatt.

Investeraravdrag
Nedan följer en kort orientering kring de regler som omgärdar det sk 
investeraravdraget. Observera att denna beskrivning inte skall anses 
som fullständig, och kan innehålla felaktigheter. Styrelsen för Taurus tar 
inget ansvar för eventuella konsekvenser av investerarens tolkningar 
eller tillämpningar av dessa bestämmelser.
Från och med den 1 december 2013 gäller att fysiska personer som 
förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek vid en nyemission kan 
få göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget 
kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket 
motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget innebär 
en skattereduktion på 15 procent av investerat belopp. Säljs andelarna 
inom 5 år blir den skattskyldige återbetalningsskyldig för erhållen 
skattereduktion. Taurus Energy Aktiebolag torde uppfylla de kriterier 
som finns eftersom
• Medelantalet anställda får inte överskrida 50 stycken. Taurus har 
endast 4.
• Nettoomsättningen understiger maxtaket på 80 000 000 kr.
• Balansomslutningen understiger maxtaket på 80 000 000 kr.

Nya regler från och med 1 januari 2016
Du får inte göra något investeraravdrag om du (eller någon närstående) 
äger eller har ägt andelar i det företag som du förvärvar andelar i. Det 
gäller om du har ägt andelar i företaget någon gång under perioden 
den 1 januari två år före beskattningsåret fram till det datum då du 
förvärvar andelarna. Det gäller oavsett om du äger/ägde andelarna 
direkt eller indirekt och det gäller även om du äger/ägde andelarna 
i ett annat företag inom samma koncern. Den nya bestämmelsen 
tillämpades första gången på förvärv av andelar som skedde efter den 
31 december 2015.

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION
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BOLAGSORDNING
§ 1 Firma
Bolagets firma är Taurus Energy Aktiebolag (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom 
att äga ak-tier och andelar i andra företag bedriva utveckling, 
tillverkning, licensiering och marknadsföring av förnyelsebara 
energibärare samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktieslag
Aktiekapitalet utgör lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 
kronor.

Aktier skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. 
Aktier av serie A kan utges till ett antal motsvarande högst 100% av 
aktiekapitalet och aktier av serie B till ett antal motsvarande högst 
100% av aktiekapitalet.

Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A tio röster 
och aktie av serie B en röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission 
ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie 
A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma 
aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas 
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte 
hela antalet aktier som tecknas med subsidiär företrädesrätt kan 
ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det 
antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom 
lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission 
ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, 
oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt 
att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission 
ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna 
företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen 
gällde de aktier, som kan komma att nytecknas på grund av 
optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som 
om emissionen gällde de aktier, som konvertiblerna kan koma att 
bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller 
kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier 
emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av 
samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier 
av visst slag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i 
förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts skall inte 
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fond-emission, 
efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt 
slag.

§ 4 a Omvandling av aktie
Aktie av serie A skall på begäran av aktieägare kunna omvandlas 
till aktie av serie B. Framställan härom skall ske skriftligen till 
bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas 
omvandlas. Om omvandlingen inte avser aktieägares hela innehav 
av aktier av serie A skall det i framställan till styrelsen anges vilka 
aktier som skall omfattas av omvandlingen.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 25.000.000 och högst 100.000.000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter med 
högst tre (3) suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha lägst en och högst två auktoriserade revisorer, 
med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat 
revisionsbolag utses.

§ 8 Kallelse och anmälan
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där 
fråga om bolagsordningsändring kommer att behandlas skall 
utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse 
till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast tre veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske 
genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets 
webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna vid bolagsstämman, 
skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, 
dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i 
kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. 
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om 
aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, på 
det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägarens närvaro.
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§ 9 Bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Lund, Göteborg, Norrköping eller 
Stockholm.

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets 
utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två justeringsmän;
4. godkännande av förslag till dagordning;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse 
samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i före-
kommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräk-ning;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
samt, i före-kommande fall, av revisorer och eventuella 
revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen (SFS 2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Rösträtt
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för hela antalet av 
honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 september – 31 augusti.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
______________________
Antagen vid årsstämma den 20 november 2015.
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Adress
Taurus Energy AB
Sven Hultins gata 9C
412 58 Göteborg
(Sweden)

Telefon
+46 (0) 704 54 74 69 

E-post
info@taurusenergy.eu

Hemsida
www.taurusenergy.eu

KONTAKTINFORMATION



Taurus Energy AB (publ)
Sven Hultins gata 9C
412 58 Göteborg 
Tfn: 070-454 74 69 
E-post: info@taurusenergy.eu
www.taurusenergy.eu




