
INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER 
I TAURUS ENERGY AB (PUBL)

Företrädesemission
19 december 2017 - 12 januari 2018

Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna aktier i Taurus Energy 
Aktiebolag (publ) (556389-2776).
Broschyren innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med 
prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det informationsmemorandum som 
upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på 
www.taurusenergy.eu. 
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder 
än de som följer av svensk rätt. Broschyren, memorandum, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga 
handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot 
reglerna i sådant land. 
Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån 
informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. 
Vare sig Taurus Energy Aktiebolag (publ) eller Eminova Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i 
föreliggande emission,  lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna broschyr.
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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

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. 
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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

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 pågår 
mot FDA (US Food and Drugs Administration, USA:s livs- och 
läkemedelsmyndighet). 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 avtal inom 1,5G under 2018. 

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.

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.

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


