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Triboron tilldelar ledningen optioner
Styrelsen för Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 
november 2021 att tilldela ledningen och nyckelpersoner teckningsoptioner. Tilldelningen 
sker ur existerande, och av årsstämman sedan tidigare beslutade, incitamentsprogram och 
innebär ingen ytterligare utspädning utöver vad som kommunicerats tidigare. I samband 
med detta har bolaget genomfört ett kostnadsbesparingsprogram.

Tilldelning sker med 484 520 teckningsoptioner ur serie 2020/2023:1 som emitterades på 
årsstämman 27 maj 2020. Teckningskursen för de optioner som tilldelats är 4,0160 SEK per aktie 
och varje option berättigar till teckning av 1,0877 aktier. Tilldelning sker dessutom med 1 020 539 
teckningsoptioner ur serie 2020/2023:1 som emitterades på årsstämman 27 maj 2021. 
Teckningskursen för dessa optioner har fastställts till 1,949 SEK per aktier i enlighet med 
optionsvillkoren. Mer information om optionsprogrammen finns att hämta på bolagets hemsida 
www.triboron.com.

Tilldelade optioner berättigar till teckning av högst 1 547 878 B-aktier i Triboron vilket motsvarar en 
maximal utspädning om 4,3 procent. Då optionerna emitterats vid tidigare tillfällen till 
dotterbolaget Triboron Incentive AB, som nu överlåter dessa till ledningen, innebär tilldelningen inte
ytterligare utspädning jämfört med vad som tidigare kommunicerats vid respektive 
incitamentsprograms införande. Optionerna förvärvas på marknadsmässiga villkor.

I samband med detta har bolaget genomfört ett besparingsprogram som sänker kostnaderna med 
cirka 10 procent.
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Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har
en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon 
och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör 
dessutom en ökad användning av biobränslen.
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