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Finansinspektionens 
godkännande 
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. 

Bolagsaspekter 
 
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.  
 
Enligt bolagsordningen skall bolaget 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 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. 
  
Årsredovisning och bolagsordning kan beställas i 
pappersform från bolaget eller hämtas från bolagets 
hemsida: 
 
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. 

http://www.tauruspetroleum.com/
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
Kommande nyemission 
Under våren 2007 planerar styrelsen att genomföra 
en nyemission i bolaget som skall tillföra bolaget 

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. 
  
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. 
 
Preliminär förvärvsanalys 
Den proformabalansräkning som föreligger på sida 
17 i Registreringsdokumentet bygger på 
preliminära siffror i förvärvsanalysen.  
 
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. 
 
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. 
 
Kursfall på aktiemarknaden 
Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika 
orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, 
valutakursförändringar och sämre konjunkturella 
förutsättningar.  
 
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. 
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Central information 
 
Taurus Petroleum Development AB (publ) 
startade som dotterbolag till Taurus Petroleum 
AB (publ), med verksamhet att bedriva 
prospektering inom olja och gas. År 2003 
noterades dotterbolaget Taurus Petroleum 
Development AB (publ) på AktieTorget efter 
det att moderbolaget genomfört ett omvänt 
förvärv av RaySearch Laboratories AB.  
 
Sedan 2003 har bolaget endast i begränsad 
omfattning bedrivit prospekteringsverksamhet, 
utan 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. 
 
Efter det att avtalet med den Marockanska 
staten om prospektering av Tiznitfälten 

upphörde 2005 har bolagets prospekterings-
verksamhet helt upphört. 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 
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. 

 
Företagets finansiella ställning 2006-12-31 
(Belopp i TSEK) 
 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 4 
Omsättningstillgångar 5 645
S:a tillgångar 5 649 
 
Eget kapital 5 185 
Kortfristiga skulder    464
S:a tillgångar 5 649 
 
Borgensförbindelser inom linje 
Ställda säkerheter Inga 
Ansvarsförbindelser Inga 
 
Taurus har under de senaste åren avvecklat sin verksamhet med att prospektera efter olja och gas. 
Tillgångarna i bolaget består i huvudsak av likvida medel och marknadsnoterade aktier. Bolaget är i 
princip helt finansierat av eget kapital förutom sedvanliga kortfristiga rörelseskulder i form av 
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Koncernens soliditet uppgår till 92 %. 
 
Företagets rörelsekapital, dvs möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra bolagets 
betalningsförpliktelser varefter de förfaller är tillräckligt för nuvarande verksamhetsnivå. I och med 
den förändring som Taurus står inför kommer inte rörelsekapitalet räcka till för att utveckla bolaget i 
den utsträckning styrelsen avser.  
 
För att möjliggöra de fullskaleprovningar och investeringar som följer av förvärvet av Scandinavia 
Technology AB, har styrelsen beslutat att inom en snar framtid lägga fram ett förslag om nyemission 
uppgående till 15 miljoner kronor. Med detta kapitaltillskott jämte den kassa som Taurus i dagsläget 
innehar kommer bolagets rörelsekapital att överstiga kapitalbehovet för den kommande 12 
månadersperioden. 
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Motiv för erbjudandet 
 
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. 
 
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 
patenten och Forskarpatent i Syd AB hänvisas 

till Registreringsdokumentet i denna 
prospekthandling. 
 
Förvärvet genomförs genom en riktad emission 
till Forskarpatent i Syd AB som erhåller 
17 969 856 nyemitterade aktier i Taurus, 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 värdepappersnot 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. 
 
Hur förvärvet påverkar bolagets finansiella 
ställning redogörs för i proformaredovisningen 
på sida 17 i Registreringsdokumentet, del 2 av 
prospektet. 
 
Emissionskostnader 
De direkta emissionskostnaderna beräknas till 
500 000 kronor. 

 
Ägarstruktur i Taurus-koncernen efter förvärv av Scandinavian Technology AB 
 
 Antal Procent av 
 A-aktier B-aktier aktiekapital röster 
Forskarpatent AB  17 969 856 68,00 60,96 
Kjell Stenberg 339 016 990 798 5,03 14,86 
Bo Edvardsson  245 000 0,93 0,83 
Clas Regeheim  131 910 0,50 0,45 
Nils Fornek  130 000 0,49 0,44 
Bertil Godenhielm  120 000 0,45 0,41 
Ingemar Paulsson  111 500 0,42 0,38 
Hinc Asset Management AB *  100 000 0,38 0,34 
Johan Rapp  100 000 0,38 0,34 
Lars Sjöberg  90 000 0,34 0,31 
Royal Skandia /EIB 181446/  72 500 0,27 0,24 
 
Summa 339 016 20 061 564 77,19 79,56 
 
Övriga 0 6 025 679 22,81 20,44 
Totalt 339 016 26 087 243 100,00 100,00 



   

Villkor och anvisningar 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
 

Teckning och betalning 
Teckning av och betalning för de nya aktierna 
skall ske i enlighet med vad som föreskrivs i 
Avtalet.  
 
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. 
 
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.  
 
Information om när handeln i de nya aktierna 
inleds, kommer att lämnas via ett 
pressmeddelande innan handeln påbörjas. 
 
Handelsbeteckningen är TAUR B. Taurus-
aktiens 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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Information om de aktier som erbjuds 
 
Aktiekapitalet i Taurus Petroleum 
Development AB (publ) uppgår före 
nyemissionen till 507 384,18 kronor, fördelade 
på 339 016 aktier i serie A och 8 117 387 
aktier i serie B. Efter emissionen av 17 969 
856 aktier uppgår aktiekapitalet till 
1 585 575,54 kronor, fördelade på 339 016 
aktier i serie A och 26 087 243 aktier i serie B. 
Enligt den nuvarande bolagsordningen kan 
aktiekapitalet i bolaget uppgå till maximalt 
2 000 000 kronor, vilket gör att emissionen 
ryms inom bolagsordningens gränser.  
 
Varje aktie medför lika rätt till andel i Taurus 
Petroleum Development AB (publ)’s tillgångar 
och resultat. Aktier av serie A ger rätt till tio 
röster och aktier av serie B en röst. Aktieägare 
i bolaget har företrädelserätt vid emission, i 
proportion och sort, till befintligt innehav För 
att ändra aktieägarnas rätt i bolaget krävs ett 
bolagsstämmobeslut med kvalificerad 
majoritet. 
 
Aktierna är upprättade enligt svensk rätt och 
denominerade i svenska kronor.  
 
Aktiebok 
Företagets aktiebok kontoförs av VPC AB, 
Box 7822, 103 97  STOCKHOLM, som 
registrerar aktierna på den person som innehar 
aktierna. 
 
Utdelning 
Alla aktie har lika rätt till utdelning. De nya 
aktierna medför rätt till utdelning från och med 
verksamhetsåret 2006/2007. Den som på 
fastställd avstämningsdag är införd i 
aktieboken eller i förteckning enligt 5 kap. 11 
§ aktiebolagslagen (2005:551) skall anses 
behörig att mottaga utdelning och vid 
fondemission ny aktie som tillkommer 
aktieägare, samt att utöva aktieägaren 
företrädesrätt att deltaga i emission. 
 
I det fall någon aktieägare inte kan nås genom 
VPC kvarstår dennes fordran på 

utdelningsbeloppet mot och begränsas endast 
genom regler om preskription. Vid preskription 
tillfaller utdelningsbeloppet bolaget.  
 
Det föreligger inga restriktioner för utdelning 
eller särskilda förfaranden för aktieägare 
bosatta utanför Sverige och utbetalning sker 
via VPC på samma sätt som för aktieägare 
bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är 
skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår 
dock normal svensk kupongskatt (se sida 8, 
Skatteaspekter i Sverige). 
 
Utspädningseffekter 
Samtliga aktier som erbjuds i erbjudandet ingår 
i den riktade nyemission som bolaget 
genomför i syfte att förvärva Scandinavian 
Technology AB. Det sker därmed ingen 
försäljning av befintliga aktier. För befintliga 
aktieägare innebär emissionen en utspädnings-
effekt. Det ursprungliga antalet aktier är 
8 456 403, efter apportemissionen tillkommer 
17 969 856 aktier för att därefter vara 
26 426 259 aktier, vilket motsvarar en utspäd-
ning om totalt 17 969 856 nyemitterade aktier 
vilket motsvarar en utspädning med 212 %. 
 
Övrig information om aktierna 
Bolagets aktier kan fritt överlåtas på annan part. 
Aktierna är ej föremål för erbjudande som 
lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller 
lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller 
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande 
under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret.  
 
Likviditetsgarant 
Bolaget har inte något avtal med någon part 
om att vara likviditetsgarant för aktien när den 
handlas på AktieTorget. Under den tid aktien 
varit noterad har det varit avslut i aktien nästan 
varje dag. Skulle det visa sig att likviditeten, 
och därmed skillnaden mellan köp och säljkurs 
blir för stor, kan bolaget framgent teckna ett 
avtal med någon part. 
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Skatteaspekter i Sverige 
Inledning 
Följande sammanfattning av skatte-
konsekvenser för investerare, som är eller blir 
aktieägare i Taurus genom denna nyemission, 
är baserad på aktuell lagstiftning och är endast 
avsedd som allmän information. 
 
Den skattemässiga behandlingen av varje 
enskild aktieägare beror delvis på dennes egen 
situation. Särskilda skattekonsekvenser, som ej 
finns beskrivna i det följande, kan bli aktuella 
för vissa kategorier av skattskyldiga, inklusive 
personer ej bosatta i Sverige. Framställningen 
omfattar bland annat inte de fall där aktie 
innehas som omsättningstillgång eller innehas 
av handelsbolag. 
 
Utdelning 
Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig 
för fysiska personer och dödsbon. Beskattning 
sker i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är för 
närvarande 30 procent. 
 
För juridiska personers innehav av så kallade 
kapitalplaceringsaktier gäller att hela 
utdelningen utgör skattepliktig inkomst av 
näringsverksamhet. Skattesatsen är för 
närvarande 28 procent. 
 
För svenska aktiebolag och ekonomiska 
föreningar föreligger skattefri utdelning på så 
kallade näringsbetingade aktier. Noterade 
andelar anses näringsbetingade under 
förutsättning att andelsinnehavet motsvarar 
minst 10 procent av rösterna eller att innehavet 
betingas av rörelsen. Skattefrihet för utdelning 
på noterade aktier förutsätter att aktierna inte 
avyttras inom ett år från det att aktierna blev 
näringsbetingade för innehavaren. Kravet på 
innehavstid måste inte vara uppfyllt vid 
utdelningstillfället. 
 
Försäljning av aktier 
Genomsnittsmetoden – Vid avyttring av aktier i 
Taurus skall genomsnittsmetoden användas 
oavsett om säljaren är en fysisk eller en 
juridisk person. Enligt denna metod skall 
anskaffningsvärdet för en aktie utgöras av den 
genomsnittliga anskaffningskostnaden för 
aktier av samma slag och sort beräknat på 
grundval av faktiska anskaffningskostnader 
och hänsyn taget till inträffade förändringar 

(såsom split eller fondemission) avseende 
innehavet. Som ett alternativ till 
genomsnittsmetoden kan ifråga om 
marknadsnoterade aktier den s.k. 
schablonregeln användas. Denna regel innebär 
att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 
procent av försäljningspriset efter avdrag. 
 
Privatpersoner – Vid försäljning av aktier 
beskattas fysiska personer och dödsbon för 
kapitalvinsten i inkomstslaget kapital. 
Skattesatsen är för närvarande 30 procent. 
Kapitalförlust på aktier är samma år 
avdragsgill mot vinst på andra aktier eller mot 
andra marknadsnoterade delägarrätter (med 
undantag för andelar i investeringsfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter). Till 
den del förlusten inte är fullt ut avdragsgill 
enligt ovan är den avdragsgill med 70 procent 
mot andra kapitalinkomster. Om det 
uppkommer ett underskott i inkomstslaget 
kapital, medges reduktion av skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt med 30 procent för underskott 
som uppgår till högst 100 000 kronor och med 
21 procent för underskott därutöver. 
Underskott kan inte sparas till senare 
beskattningsår. 
 
Juridiska personer – Juridiska personer utom 
dödsbon beskattas för kapitalvinster i 
inkomstslaget näringsverksamhet för 
närvarande till skattesatsen 28 procent. Vinsten 
beräknas dock enligt vanliga regler. 
 
Kapitalförluster på aktier, som innehas som 
kapitalplacering, får endast kvittas mot 
kapitalvinster på aktier och aktierelaterade 
instrument. Om vissa villkor är uppfyllda kan 
förlust även kvittas mot kapitalvinster på aktier 
och aktierelaterade instrument som uppkommit 
i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. 
En inte utnyttjad förlust får utnyttjas mot 
kapitalvinst på aktier eller aktierelaterade 
instrument utan begränsning framåt i tiden. 
 
För näringsbetingat innehav av noterade aktier 
gäller för närvarande att ingen avdragsrätt 
föreligger för förluster samtidigt som vinster ej 
är skattepliktiga under förutsättning att 
aktierna inte avyttras inom ett år från det att 
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andelarna blivit näringsbetingade hos 
innehavaren.  
 
Fåmansaktiebolag – För fåmansaktiebolag 
gäller särskilda regler. Dessa berör dock endast 
sådana aktieägare eller närstående denne, som 
är verksamma i bolaget i betydande 
omfattning. Beskrivningen av prospektet avser 
endast fall där ägaren är passiv, och dessa 
särskilda regler behandlas därför inte närmare 
här. 
 
Förmögenhetsbeskattning 
Aktier i Taurus skall inte tas upp till 
förmögenhetsbeskattning. 
 
Arvs- och gåvobeskattning 
Arvs- och gåvobeskattningen är sedan 17 
december 2004 slopad, varpå ingen arvs- eller 

gåvobeskattning utgår vid förvärv av aktier 
genom arv eller gåva. 
 
Kupongskatt 
För aktieägare bosatta i utlandet, som erhåller 
utdelning från Sverige, innehålls normalt 
kupongskatt. Skattesatsen är för närvarande 30 
procent, som i allmänhet reduceras genom 
tillämpligt dubbelbeskattningsavtal. För 
utländskt bolag som innehaft näringsbetingad 
aktie i minst ett år kan dock utdelningen vara 
skattefri om skattefrihet hade förelegat om det 
utländska bolaget hade varit ett svenskt 
företag. I Sverige är det normalt VPC, som 
svarar för att kupongskatt innehålls. I de fall 
aktier är förvaltarregistrerade, svarar 
förvaltaren för kupongskatteavdraget.  
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