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Styrelse och ledning avser nyttja teckningsoptioner av 
serie 2019/2021 (TO 3 B).  
 

Taurus Energy Aktiebolag (publ) (”Taurus Energy” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att  

Fredrik Weschke (VD), Per Jansson (styrelseordförande) och Bengt Olof Johansson (styrelseledamot) 

avser nyttja hela sina respektive innehav av teckningsoptioner av serie 2019/2021 (TO 3 B) 

(”Teckningsoptionerna”), motsvarande en investering om totalt 66 450 SEK. 

 

Totalt rör det sig om 276 875 teckningsoptioner, för teckning av samma antal aktier av serie B i 

Bolaget. 

 

Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna 

Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna äger rum från och med den 1 mars till och med 

den 16 mars 2021, vilket ska ske genom samtidig betalning senast den 16 mars 2021. Sista dag för 

handel med Teckningsoptionerna är den 12 mars 2021. Vissa banker och fondkommissionärer kan ha 

tidigare svarsdag än 16 mars 2021 varför det är viktigt att stämma av med sin bank/fondkommissionär 

om man önskar utnyttja Teckningsoptionerna om dessa är förvaltarregistrerade. 

 

Villkor för teckningsoptionerna i sammandrag:  

 

Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. 

 

Nyttjandekurs: 0,24 SEK per aktie, courtage utgår ej. 

 

Nyttjandeperiod: 1 mars 2021 till och med den 16 mars 2021 

 

Sista dag för handel med TO 3 B: 12 mars 2021  

 

Emissionsvolym: Det finns 32 572 990 utestående teckningsoptioner av serie 2019/2021. Vid fullt 

nyttjande tillförs Taurus Energy cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69, info@taurusenergy.eu 

 

Om Taurus Energy  

 

Taurus Energy är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande 

forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via 

licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global 

marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare 

har bidragit till. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu. 
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