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Taurus Petroleum Development AB (publ),
(Taurus), är ett publikt aktiebolag och bedriver
verksamhet under denna associationsform, vilken
regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget
bildades i Sverige och registrerades 1990-04-02
med organisationsnummer 556389-2776. Nu
gällande firma registrerades 1990-04-02. Bolagets
säte är Stockholm.
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Enligt bolagsordningen skall bolaget direkt eller
genom att äga aktier och andelar i andra företag
bedriva prospektering och exploatering av oljeoch/eller
gasfyndigheter,
handel
och
konsultverksamhet inom dessa områden samt
därmed förenlig verksamhet. Då bolaget idag står
inför att byta verksamhet är det av högsta vikt att
sätta sig in i den nya verksamheten, varpå det
historiska utfallet har mindre betydelse för
bedömningen av bolaget.
Bolaget har inte varit part i några rättsliga
förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive
ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som bolaget
är medveten om kan uppkomma) under de senaste
tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle
kunna få betydande effekter på bolagets finansiella
ställning eller lönsamhet.
Bolaget är VPC-anslutet, vilket innebär att det är
VPC som för bolagets aktiebok.

Finansinspektionens
godkännande

Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i
pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets
hemsida:

Prospektet har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna
i 2 kap. 25 och 26 §§ i lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument. Det innebär inte någon
garanti från Finansinspektionens sida att
sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller
fullständiga.

Taurus Petroleum Development AB (publ)
Box 14 237
104 40 STOCKHOLM
Tel 08-664 22 40
www.tauruspetroleum.com

Styrelsens försäkran
Prospektet har upprättats av styrelsen för Taurus Petroleum Development AB (publ) med anledning av förvärv
av Scandinavian Technology AB genom en apportemission. Styrelsen för Taurus Petroleum Development AB
(publ) är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit alla rimliga
försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer
med faktiska förhållanden och ingenting är utlämnat, som skulle kunna påverka prospektets innebörd. Bolagets
revisorer har lämnat ren revisionsrapport för granskade årsbokslut, samt översiktligt granskat och godkänt den
information som lämnas i föreliggande prospekt.
Stockholm den 17 januari 2007
Taurus Petroleum Development AB (publ)

Kjell Stenberg

Henric Ankarcrona

Håkan Gartell

Clas Regeheim

Spridning av prospekt
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller
något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett
sådant land.
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Riskfaktorer
En investering i Taurus utgör en affärsmöjlighet,
men innebär också betydande risker. Dessa kan
p.g.a.
omvärldsfaktorer
och
bolagets
affärsinriktning vara svåra att kvantifiera. Hela det
investerade kapitalet kan förloras. I företag med
ringa eller begränsad historik kan risken ses som
extra stor. För att bedöma företaget är det viktigt att
beakta de personer som skall driva verksamheten,
deras bakgrund, samt riskprofilen i den verksamhet
som skall bedrivas. Den som överväger att teckna
sig för köp av aktier i Taurus bör inhämta råd från
kvalificerad rådgivare. Nedan redogörs för ett antal
riskfaktorer som har betydelse för bedömningen av
företaget och dess aktie. Riskfaktorerna är inte
framställda i prioriteringsordning och gör inte
anspråk på att vara heltäckande.

15 miljoner kronor. Kapitalet krävs för att fullfölja
planerna
med
en
fullskaleprovning
av
jäsningsprocesserna. Skulle bolaget inte lyckas med
att genomföra nyemissionen kommer det att leda
till fördröjningar i projektet och svårigheter att
kommersialisera patenten.

BOLAGSRISKER
Verksamhetsrisk
Taurus verksamhet är under omvandling och det
går inte att bedöma verksamheten genom att se till
bolagets historiska utveckling. Bolaget går in i ett
nytt skede där utfallet kan vara svårt att bedöma.

Preliminär förvärvsanalys
Den proformabalansräkning som föreligger på sida
17 i Registreringsdokumentet bygger på
preliminära siffror i förvärvsanalysen.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte med säkerhet sägas att bolaget blir
vinstgivande i den omfattning som beskrivits i detta
registreringsdokument. Det kan inte uteslutas att
Taurus i framtiden kan komma att söka nytt externt
kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan
anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett
misslyckande i att generera vinster i tillräcklig
omfattning kan påverka bolagets marknadsvärde.

Förändrad ägarsituation
Genom den föreslagna riktade nyemissionen
kommer Taurus att få en helt ny huvudägare i form
av Forskarpatent i Syd AB. Forskarpatent kommer
efter genomförd emission att inneha knappt 61 %
av rösterna i Taurus, vilket innebär att de med egen
majoritet kan fatta avgörande beslut om bolagets
strategi och framtida verksamhet. För att undvika
budplikt har Aktiemarknadsnämnden krävt att
Forskarpatent i Syd AB:s innehav av aktier inom en
tid av 18 månader reduceras till under 30 %, vilket
kan ske genom överföring av aktierna till forskarna
eller utdelning av aktierna till Forskarpatents ägare.

Konkurrerande teknik
Den nya verksamheten i Taurus bygger på ett antal
patent som forskare från Lunds Universitet tagit
fram beträffande utvinning av etanol. Inom hela
energisektorn pågår mycket stora forskningsprojekt
för att minska beroendet av fossila bränslen, vilket
gör att det går inte att utesluta att det kommer att
finnas konkurrerande teknik som marknaden i
slutända väljer.
Tekniska risker
Då de patenterade metoderna inte använts för
industriellt bruk i stor skala finns en risk att de
positiva effekter som uppvisats i forskningsmiljön
inte kan nås till fullo i stordrift.

MARKNADSRISKER
Aktiens likviditet
Taurus är ett mindre bolag med ett mindre antal
aktieägare vilket gör att handeln i bolagets aktier är
begränsad. Det kan föreligga en risk att aktien inte
omsätts varje dag och avståndet mellan köp- och
säljkurs kan var betydande. Det finns ingen garanti
för att aktier förvärvade genom nyemissionen kan
säljas till för innehavaren acceptabla nivåer vid
varje given tidpunkt.

Begränsade resurser
Taurus är trots allt ett litet företag med begränsade
resurser vad gäller ledning, administration och
kapital. För genomförandet av strategin är det av
vikt att dessa disponeras på ett för bolaget optimalt
sätt. Det finns en risk att bolaget misslyckas med att
kanalisera resurserna och därmed drabbas av
finansiella och styrningsrelaterade problem.

Kursfall på aktiemarknaden
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel,
valutakursförändringar och sämre konjunkturella
förutsättningar.

Beroende av nyckelpersoner
Om Taurus skall nå framgång vilar på ett färre antal
personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Om
nyckelpersoner skulle lämna bolaget skulle detta
naturligtvis kunna ha en negativ effekt på bolagets
utveckling.

Aktiemarknaden präglas även till stor del av
psykologiska faktorer. En aktie som Taurus aktie
påverkas på samma sätt som alla andra aktier av
dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan
vara problematiska att förutse och skydda sig mot.

Kommande nyemission
Under våren 2007 planerar styrelsen att genomföra
en nyemission i bolaget som skall tillföra bolaget
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Sammanfattning
Den följande sammanfattningen skall ses som en introduktion till prospektet, och innehåller inte
nödvändigtvis all information, som kan vara av betydelse för att fatta ett investeringsbeslut i samband
med den föreliggande nyemissionen i Taurus Petroleum Development AB (publ). Potentiella
investerare bör noggrant läsa hela prospektet, inklusive kapitlet ”Riskfaktorer”, innan de beslutar sig
för att investera i den föreliggande nyemissionen i Taurus Petroleum Development AB (publ). Om en
investerare väcker talan hänförligt till uppgifterna i prospektet vid domstol, kan investeraren bli
tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för
uppgifter i sammanfattningen eller en översättning av denna, endast om sammanfattningen är
vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet.

Taurus i sammandrag
Taurus Petroleum Development AB (publ)
startade som dotterbolag till Taurus Petroleum
AB (publ), med verksamhet att bedriva
prospektering inom olje- och gassektorn. År
2003
noterades
Taurus
Petroleum
Development AB (publ) på AktieTorget efter
det att moderbolaget genomfört ett omvänt
förvärv av RaySearch Laboratories AB.

Scandinavian
Technology
AB,
vars
huvudsakliga tillgång är de fjorton patenten.
Förvärvet förutsätter att beslut om förvärv och
riktad nyemission till Forskarpatent godkännes
på Taurus årsstämma den 1 februari 2007.
Viktiga händelser i Taurus utveckling
1990 – Nuvarande verksamhet började
1990 – Taurus Petroleum AB (publ) noteras på
Stockholmsbörsens O-lista
2003 – Genom ett omvänt förvärv förvärvar
Taurus Petroleum AB (publ) företaget
RaySearch Laboratories AB och
Taurus Petroleum Development (publ)
delas ut till de tidigare aktieägarna i
Taurus.
2003 – Notering på AktieTorget
2003 – Prospekteringslicenserna i Kuba
upphör
2004 – Förvärv av Followit AB
2004 – Förvärv av aktier i Svithoid Tankers
AB
2004 – Utdelning av aktier i Followit AB
2005 – Prospekteringslicensen i Marocko
upphör
2006 – Utdelning av köpoptioner i Svithoid
Tankers till Taurus aktieägare
2006 – Förvärv av Panaxia Security AB
2006 – Utdelning av aktier i Panaxia Security
AB
2006 – Avtal med Forskarpatent i Syd AB om
förvärv av Scandinavian Technology
Group AB

Sedan 2003 har bolaget endast i begränsad
omfattning bedrivit prospekteringsverksamhet,
verksamheten har i huvudsak varit av finansiell
natur. Genom att hjälpa andra företag med
ägarspridning har Taurus kunnat berika sina
egna aktieägare genom att dessa fått aktier i
bland annat Followit AB och Panaxia Security
AB.
När avtalet med den Marockanska staten om
prospektering av Tiznitlicensen avslutades
2005, upphörde bolagets prospekteringsverksamhet. Under hösten 2006 har istället ett
avtal tecknats med Forskarpatent i Syd AB om
att förvärva fjorton patent inom framställning
av etanol från lövskog, halm och bagass.
Syftet med förvärvet av patenten är att på
kommersiella villkor sälja licenser av patenten,
till energibolag som satsar på industriell
produktion av etanol.
Förvärvet av patenten görs med hjälp av egna
aktier som betalning, där Taurus förvärvar
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Styrelse i Taurus januari 2007
Kjell Stenberg, f 1946, Styrelseordförande
Kjell Stenberg valdes in i styrelsen 2003. Oavslutade ekonomistudier vid Stockholms Universitet. VD
i Kjell Stenberg AB. Ledamot i bla. Followit AB (publ), Svithoid Tankers AB (publ), AB Pallium
(publ), Kindwalls Bil AB (publ), AB Willhem Kindwall, Cad Esthetics AB, Decim Norden AB,
Panaxia Security AB (publ)
Aktieinnehav i Taurus: 339 016 A-aktier, 990 798 B-aktier.
Henric Ankarcrona, f 1945, Styrelseledamot
Valdes in i styrelsen 2003. Civilekonom HHS, MSc Stanford, adm chef AB Vendax, anställd i Salén
Reefer Services, VD Salén Energy 1982-86, VD Salénia 1987-94, seniorkonsult i Sifo Management
Group, VD i Hinc Asset Management 1996; ordf i Riddarhusdirektionen, styrelseledamot i Skyways
Holding AB, stiftelsen Stockholms sjukhem,
stiftelsen Academica, Arisaig Asia Fund mm
Aktieinnehav i Taurus: 5 000 B-aktier, 100 000 B-aktier via bolag.
Håkan Gartell, f 1946, Styrelseledamot
Vd i Vita Nova Venture AB, invald i styrelsen år 2003. Fil.kand nationalekonomi och ekonomisk
geografi. Tidigare chef för ekonometriska avd. på SIFO, Chef utredningsavdelningen på Sveriges
Exportråd, VD Aktiespararnas Service AB och administrativ chef för Aktiespararnas Riksförbund, VD
Banco Fonder Konsult till bl.a. Stockholms Fondbörs, TCO, Stockholms Stift m.fl. VD Civic
Fondkommission, Redaktör på börsredaktionen Dagens Industri, tf VD Aktieinvest, VD AB Pallium.
Aktieinnehav i Taurus: 21 000 B-aktier och 29 000 B-aktier via bolag.
Clas Regeheim, f 1944, Styrelseledamot, VD
Verkställande direktör, ledamot sedan 1990. Jur kand, bolagsjurist vid Saléninvest, Salén Energy och
Sala International/Svedala Arbrå. VD i Largus Exploration AB, Taurus Petroleum AB och Taurus
Petroleum Development AB. Aktieinnehav i Taurus: 131 910 B-aktier.

Utvald finansiell information för gamla Taurus

Nettoomsättning, TSEK
Resultat efter skatt, TSEK
Resultat per aktie, SEK/aktie
Soliditet, %
Investeringar, TSEK
Likvida medel, SEK/aktie
Eget kapital, SEK/aktie
Börskurs bokslutsdagen, SEK
Börskurs / Eget kapital, %
Antal anställda
Antal aktier

2005/2006
IFRS
11
-1 538
-0,18
93,0
-6
0,58
0,67
2,98
445
1
8 456 403
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2004/2005
IFRS
74
-2 155
-0,25
93,0
0
0,20
0,86
3,44
400
1
8 456 403

2004/2005
ÅRL/RR
74
-2 155
-0,25
93,0
0
0,20
0,86
3,44
400
1
8 456 403

2003/2004
ÅRL/RR
82
-3 120
-0,37
88,3
-96
1,20
1,14
0,95
83
1
8 456 403

Motiv för erbjudandet
patenten och Forskarpatent i Syd AB hänvisas
till
Registreringsdokumentet
i
denna
prospekthandling.

Prospekteringsverksamheten efter olja och gas
som bedrivits i Taurus har successivt de
senaste åren avvecklats. Under det senaste året
har verksamheten i huvudsak bestått av att
bistå andra bolag med ägarspridning inför
deras notering. På det sättet har Taurus
medverkat till ägarspridning för Svithoid
Tankers, Followit Holding AB och Panaxia
Security AB. Verksamheten har skapat
aktieägarvärde för aktieägarna i Taurus, som
erhållit optioner eller aktier i bolagen.

Förvärvet genomförs genom en riktad emission
till Forskarpatent i Syd AB som erhåller
17 969 856 nyemitterade aktier i Taurus
Petroleum Development AB (publ), vilket
kommer att motsvara 68 % av alla utestående
aktier i bolaget.
Med
anledning
av
erbjudandet
till
Forskarpatent i Syd AB att förvärva
nyemitterade aktier i Taurus med 100 % av
aktierna i Scandinavian Technology Group AB
som vederlag i form av apportegendom utges
denna sammanfattning som en del av detta
Emissionsprospekt. De nyemitterade aktierna
som ökar antalet i Taurus med 212 % avses tas
upp till handel på Aktietorget direkt efter
genomförd nyemission. Detta prospekt
kommer att utgöra underlag för upptagande till
handel på Aktietorget.

Avtal om förvärv av Scandinavian
Technology AB
Företagsledningen i Taurus har under en längre
tid sökt efter ny verksamhet som bolaget skulle
kunna bedriva. För att skapa en mer långsiktig
och stabil verksamhet i Taurus träffade
ledningen i bolaget i september 2006 ett avtal
med Forskarpatent i Syd AB om att Taurus
genom en riktad emission skall förvärva
Scandinavian Technology AB, innehållande
fjorton patent inom etanolframställning.
Företaget är ett nystartat bolag som endast
innehåller de fjorton patent rörande
etanolframställning som forskare vid bl a
Lunds Universitet tagit fram. Bolaget ägs
innan förvärvet till 100 % av Forskarpatent i
Syd AB. För utförligare beskrivning av

Hur förvärvet påverkar bolagets finansiella
ställning redogörs för i proformaredovisningen
på sida 17 i Registreringsdokumentet, del 2 av
prospektet.

Industriell produktion av etanol till fordonsbränsle
•

Vid industriell produktion av vissa kemikalier
använder man med fördel mikroorganismer
som svampar och bakterier. Man kan då
betrakta varje mikroorganism som en komplett
kemisk fabrik. Svampar är betydligt mer
komplexa än bakterier och är därför också mer
komplicerade att ändra på för ett visst ändamål.
I gengäld har svampar också en högre
effektivitet i många bemärkelser, varför
mycket stor möda läggs ner på att använda
svampar för industriell kemisk produktion.

•

En teknologisk process där råvaran
förädlas till den färdiga produkten och
slutligen
resultatet av produktionen – den
färdiga produkten

Alla dessa fyra komponenter är kritiska för ett
gott utbyte ur produktionen.
När det gäller industriell framställning av
etanol har jästsvampar hittills endast accepterat
socker och stärkelse som råvara, medan det
Forskarpatents forskargrupp arbetat med och
fått ett starkt patent på är en mycket avancerad
genetisk förändring av jästsvampen så att den
också accepterar råvara baserad på exempelvis
skogsavfall.

En kemisk fabrik kan sägas innefatta följande
väsentliga delar:
• Acceptans av olika råvaror
• En fabriksbyggnad som är robust och
tål en ogästvänlig yttre miljö
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Vid tillverkning av etanol inuti jästsvampen
bildas lätt skadliga restprodukter, som då
minskar svampens förmåga att producera
etanol
vilket
försämrar
utbytet
och
effektiviteten. Där har bolaget patent som
begränsar de skadliga verkningarna och ger ett
gott utbyte.

Slutresultaten från en fullskalekörning kommer
att föreligga först om något eller några år, men
det finns inget som hindrar att bolaget utnyttjar
delresultat så snart de föreligger för
försäljning. Någon aktiv marknadsföring av
patenten kommer inte att föreligga förrän
under mitten av 2007, och några
försäljningsresultat är inte att räkna med det
första året. Marknadsföringen kommer att vara
inriktad så att den patenterade processen ingår
i konstruktionen av nya etanolanläggningar.

Den robusta fabriken (höljet) är jästsvampens
förmåga att överleva i en ogästvänlig miljö och
producera etanol, vilket är en nödvändighet för
att den ska kunna fungera med blandade
råvaror som ibland också kan vara ganska
giftiga för jästsvampen. Där har forskarna flera
patentskyddade jäststammar som klarar
extremt dålig miljö under fortsatt tillverkning
av etanol.

Nedan ges en sammanfattning av några steg i
Taurus utveckling som krävs för att bygga ett
lönsamt företag:

•

Det är också viktigt att jästsvampen fortsätter
att producera etanol även när den omgivande
miljön redan innehåller etanol, vilket i
praktiken innebär att man kan få en mer
koncentrerad etanolblandning som kräver
mindre
efterföljande
koncentration
(destillation) för att få drivmedelsetanol.
Forskarnas jästsvampar kan producera etanol
med hög koncentration etanol.

•

De patent som Forskarpatent i Syd har erbjudit
Taurus innefattar såväl genetiska teknologier,
processer som jäststammar inom samtliga ovan
beskrivna områden.
Det stora intresset för dessa typer av
jäststammar är kopplat till starkt ökad
efterfrågan av fordonsbränsle vilket kommer
att kräva så stora volymer råvara att nu
tillgängligt socker/stärkelse inte kommer att
räcka till och då krävs processer för
skogsavfall, skog och avfall från jordbruket
som halm.

•

Kommersialisering
De patent som tagits fram är ännu så länge
bara körda i pilotskala. För att få ett ordentligt
intresse för dem bör processen med jäsning
köras i full skala. Forskarna arbetar av den
anledningen med att finna en lämplig
fullskaleanläggning och en lämplig partner
med rätta förutsättningarna. En anläggning för
fullskalekörning i Domsjö är under
projektering.
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Uppbyggnad av en fullskaleanläggning
där patenten kan testas i industriell
miljö. Förhandlingar pågår om försök i
Örnsköldsvik där Domsjö och Sekab
har
en
anläggning.
Beräknad
tidshorisont för fullskaleprovningarna
är att de skall vara klara inom ett år.
Licensiering av patenten i sin helhet
eller i delar av dem kommer att ske när
testerna är klara. Försäljningen sker på
icke exklusiv basis, vilket innebär att
flera företag har möjlighet att köpa
rätten att nyttja patenten. Vid
kontraktsskrivningen beräknas en
downpayment
utfalla
på
storleksordningen 100 000 – 1 000 000
dollar. Tänkbara kunder av licenserna
är nationella och multinationella
energiföretag.
Att färdigställa etanoltillverkningen tar
för licenstagarna 3 till 5 år. Därefter
kommer en royalty på 0,5 -1,5 % av
värdet på den producerade etanolen att
tillfalla Taurus.

Villkor och anvisningar
Teckning och betalning
Teckning av och betalning för de nya aktierna
skall ske i enlighet med vad som föreskrivs i
Avtalet.

Uppgifter om motiv för den aktuella
emissionen
Taurus Petroleum Development AB (publ) har
i september 2006 träffat ett avtal, ”Avtalet”,
med Forskarpatent i Syd AB om att förvärva
14 patent rörande etanolframställning.
Förvärvet av patenten genomförs genom att
Taurus förvärvar Scandinavian Technology
AB som är den legale ägaren till patenten.
Genom en riktad nyemission till Forskarpatent
i Syd AB erhåller de 17 969 856 aktier i
Taurus Petroleum Development AB (publ) i
utbyte mot samtliga aktier i Scandinavian
Technology AB.

I utbyte mot samtliga aktier i Scandinavian
Technology AB skall Forskarpatent i Syd
erhålla 17 969 856 aktier i serie B. Dessa aktier
skall utgöra full likvid för aktierna i
Scandinavian Technology AB.
Utdelning
De nya aktierna berättigar till eventuell
utdelning från och med för räkenskapsåret
2006/2007.

En förutsättning för förvärvet är ett
godkännande från aktieägarna i Taurus
Petroleum Development AB (publ) om att
genomföra apportemissionen. Frågan om
godkännande av emissionen kommer att
behandlas vid årsstämman den 1 februari 2007.

Villkor för fullföljande av emissionen
Förvärvet av Scandinavian Technology AB är
villkorat av att årsstämman i Taurus Petroleum
Development AB (publ) den 1 februari 2007
godkänner emissionen.
Handel på AktieTorget
Aktierna i Taurus Petroleum Development AB
(publ), av serie B, är noterade på AktieTorgets
handelslista. Nyemissionen avser högst 17 969
856 i serie B. Aktierna avses att upptas till
handel omedelbart efter registrering av
nyemissionen.

Emissionsvolym
Emissionens storlek uppgår till högst 17 969
856 aktier i serie B. Aktiens kvotvärde är 0,06
kr per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet
ökar med högst 1 078 191,36 kronor.
Företrädesrätt
Emissionen är en riktad emission och således
har befintliga aktieägare i Taurus Petroleum
Development AB (publ) ingen företrädesrätt. I
stället är det endast Forskarpatent i Syd AB
som i enlighet med Avtalet kan teckna de nya
aktierna.

Information om när handeln i de nya aktierna
inleds, kommer att lämnas via ett
pressmeddelande innan handeln påbörjas.
Handelsbeteckningen är TAUR B. Taurusaktiens ISIN-kod är SE0001075102. En
handelspost uppgår till 2 500 aktier.

Handel i aktien
AktieTorget har Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet som auktoriserad marknadsplats
och står under inspektionens kontroll. Genom avtal med OMStockholmsbörsen använder AktieTorget
fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är
noterade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på
AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell
information. Aktiekurserna finns även att följa på Text-TV och i dagstidningarna.
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och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.

Org.nr 556389-2776
BOLAGSORDNING
FÖR
TAURUS
PETROLEUM
DEVELOPMENT
AB
(publ)

Beslutar bolaget att genom kontantemission 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.

§ 1 Firma
Bolagets firma är
Development (publ).

Taurus

Petroleum

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om
kontantemission
med
avvikelse
från
aktieägarnas företrädesrätt.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

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 aktieslagslag i
förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad
nu sagt skall inte innebära någon inskränkning
i möjligheten att genom fondemission, efter
erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut
aktier av nytt slag.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att
direkt eller genom att äga aktier och andelar i
andra företag bedriva prospektering och
exploatering av olje- och/eller gasfyndigheter,
handel och konsultverksamhet inom dessa
områden, amt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital och aktieslag
Aktiekapitalet utgör lägst 500.000 kronor och
högst 2.000.000 kronor.

§ 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.

Aktien 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.

§ 5 Aktiebelopp
Beslutar bolaget att genom kontantemission 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).

Aktie lyder på sex (6) öre.
§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst tre (3) och högst åtta
(8) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma
för tiden intill dess nästa ordinarie
bolagsstämma har hållits.

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

§ 7 Revisor
Bolaget skall ha lägst en och högst två
auktoriserade revisorer, med eller utan
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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 förekommande fall
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
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 förekommande
fall, av revisorer och eventuella
revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
(SFS 1975;1385) eller bolagsordningen.

revisorssuppleanter, som utses på ordinarie
bolagsstämma för tiden intill slutet av den
ordinarie bolagsstämman som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 8 Kallelse och anmälan
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 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 och
senast två veckor före stämman. Kallelse till
bolagsstämma skall ske genom annonsering i
Post- och Inrikes Tidningar samt i någon av
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter eller
Dagens Industri.
Rätt att deltaga i bolagsstämman har sådana
aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt
som föreskrivs i aktiebolagslagen (SFS
1975:1385) 3 kap 13§ 2 st. och som anmält sig
hos bolaget senast kl 16.00 den dag som anges
i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får
inte vara söndag, annan allmän helgdag,
lördag, midsommarafton, julafton eller
nyårsafton och inte heller infalla tidigare än
femte vardagen före bolagsstämman. Biträde åt
aktieägare får medföras vid bolagsstämma
endast om aktieägare till bolaget anmäler
antalet biträden, dock högst två, på det sätt som
anges ovan för anmälan om aktieägarens
närvaro.

§ 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.

§ 9 Bolagsstämma
§ 12 Avstämningsförbehåll
Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom
sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Den som på fastställd avstämningsdag är
införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3
kap 12 § aktiebolagslagen (1975:1385), skall
anses behörig att mottaga utdelning och, vid
fondemission, ny aktie som tillkommer
aktieägare samt att utöva aktieägares
företrädelserätt att delta i emission.

På ordinarie bolagsstämma 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 om stämman blivit behörigen
sammankallad;

Antagen vid extra bolagsstämma den 9 maj
2003, ändrad vid ordinarie bolagsstämma den
15 december 2005.
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Taurus Petroleum Development AB (publ)
Box 14 237
104 40 STOCKHOLM
Tel 08-664 22 40
www.tauruspetroleum.com
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