Tillägg till prospekt avseende inbjudan
till teckning av units i
Triboron International AB (publ)
december 2021

Distribution av detta Tilläggsprospekt är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner, se avsnitt ”Viktig information till
investerare” i Prospektet.
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Tillägg till prospekt
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av
Triboron Interntional AB (publ) org. nr 556939–1484
(”Triboron” eller ”Bolaget”) och utgör ett tillägg till det EUtillväxtprospekt avseende inbjudan till teckning av Units i
Bolaget som godkändes och registrerades av
Finansinspektionen den 29 november 2021 med
Finansinspektionens
diarienummer
21-25846
(”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av, och ska
läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som
finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i
Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2017/1129
(”Prospektförordningen”) och godkändes och registrerades
av finansinspektionen den 9 december 2021 med
Finansinspektionens diarienummer 21-32353.
Investerare
som
före
offentliggörandet
av
Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt
samtyckt till teckning av Units i Företrädesemissionen har
enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin
anmälan eller samtycke inom tre arbetsdagar från
offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och
med den 14 december 2021. Återkallelse ska ske skriftligen
till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92
Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare
som har anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare
ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan
som inte har återkallats inom angiven tid kommer att förbli
bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin
teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att
Bolaget genom pressmeddelande 1 december 2021
rapporterade att styrelsen i Bolaget den 30 november 2021
beslutat att, som del av ett kostnadsbesparingsprogram,
anvisa Bolagets dotterbolag, Triboron Incentive AB med
org. nr 559160-4193, att överlåta teckningsoptioner ur två
av Bolagets befintliga optionsprogram 2020/2023:1 och
2021/2024:1
till
ledande
befattningshavare
och
nyckelpersoner i Bolaget och att antalet optioner till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner därmed har
ökat. Pressmeddelande finns tillgängliga på Bolagets
hemsida https://www.triboron.com/sv/nyheter/.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på
Bolagets webbplats, www.Triboron.com och Aqurat
Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

Utöver ovan pressmeddelande har Bolaget även noterat
skrivfel såvitt avser titeln på en serie av
optionsprogrammen samt att det anges ”aktier” i stället för
”teckningsoptioner” under rubriken ”Legala frågor och
ägarförhållanden”.
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Tillägg till avsnittet ”Företagsstyrning –
styrelse, ledande befattningshavare”
Bolagets pressmeddelande den 1 december 2021 föranleder följande justeringar med anledning av ökat antal tilldelade
optioner i avsnittet ”Företagsstyrning – styrelse, ledande befattningshavare” på sid. 38–40 i Prospektet.

(i)

Under rubriken ”Styrelse” med underrubrik ”Aktie- och teckningsoptionsinnehav” under ”Magnus Larsson” sid. 38 i
Prospektet:

Tidigare skrivning:
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 42 667 B-aktier (via Interventor AB). 10 666 teckningsoption 2020/2023:2 (via Interventor AB), 75 000
teckningsoption 2021/2024:1.
Ny skrivning:
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 42 667 B-aktier (via Interventor AB). 31 964 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, 10 666 teckningsoptioner
av serie 2020/2023:2 (via Interventor AB) och 143 036 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1.
(ii)

Under rubriken ”Ledande Befattningshavare” med underrubrik ”Aktie- och teckningsoptionsinnehav” under respektive
ledande befattningshavare på sid. 39–40 i Prospektet:

Pär Krossling
Tidigare skrivning:
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 188 049 B-aktier. 62 683 teckningsoptioner av serie 2020/2023:2, och 100 000 teckningsoption 2021/2024:1
Ny skrivning:
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 188 049 B-aktier. 325 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1, 62 683 teckningsoptioner av serie
2020/2023:2, och 780 359 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1.
Ian Field
Tidigare skrivning:
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
20 000 B-aktier
Ny skrivning:
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 20 000 B-aktier och 31 964 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 och 68 036 teckningsoptioner av serie
2021/2024:1.
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Jan Norman
Tidigare skrivning:
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
–

Ny skrivning:
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt 15 982 teckningsoptioner av serie 2020/2023:1 och 34 018 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1.
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Tillägg till avsnittet ”Legala frågor och
ägarförhållanden”
Bolagets pressmeddelande den 1 december 2021 föranleder därtill följande justeringar av det totala antalet optioner som
tilldelats/överlåtits i avsnittet ”Legala frågor och ägarförhållanden” under rubriken ”Konvertibler och teckningsoptioner”
samt tillhörande underrubrikerna ”Teckningsoption 2020/2023:1” och ”Teckningsoption 2021/2024:1” och även under
rubriken ”Transaktioner med närstående” i samma avsnitt på sid. 46–49 i Prospektet.

(i)

Under rubriken ”Konvertibler och teckningsoptioner” sid. 47 i Prospektet:

Tidigare tabell/skrivning:
Senaste
lösendatum
Serie 2020/2023:1
Serie 2020/2023:2
Serie 2021/2024:1

30-jun-23
15-jun-23
27-maj-24

Max antal
aktier

Tilldelat
antal

717 855
2 840 635
2 601 797
6 160 287

0
2 840 635
300 000
3 140 635

Tecknats av
Nyckelpersoner i Bolaget
Aktieägare, allmänheten
Nyckelpersoner i Bolaget

Vid tidpunkten för detta Prospekt har Bolaget således totalt utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av
motsvarande 6 160 287 aktier. Av dessa har motsvarande 300 000 aktier förvärvats av nyckelpersoner inom ramen för här
beskrivna incitamentsprogram. Teckningsoptioner motsvarande 2 840 635 aktier har förvärvats av aktieägare i Bolaget och
allmänheten medan resterande teckningsoptioner fortfarande ägs av det helägda dotterbolaget Triboron Incentive AB.

Ny tabell/skrivning:

Vid tidpunkten för detta Tilläggsprospekt har Bolaget således totalt utestående teckningsoptioner som berättigar till teckning av
motsvarande 6 160 287 aktier. Av dessa har motsvarande 1 805 359 teckningsoptioner förvärvats av nyckelpersoner inom ramen
för här beskrivna incitamentsprogram. Teckningsoptioner motsvarande 2 840 635 aktier har förvärvats av aktieägare i Bolaget
och allmänheten medan resterande teckningsoptioner fortfarande ägs av det helägda dotterbolaget Triboron Incentive AB.

(ii)

Under rubriken ”Konvertibler och teckningsoptioner” med underrubrik ”2020/2023:1” sid. 47 - 48 i Prospektet:

Tidigare skrivning:
Teckningsoption 2020/2023:1
Den 27 maj 2020 beslutade stämman om emission av 660 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023, vilka tecknades av
dotterbolaget Triboron Incentive AB. Inga teckningsoptioner av denna serie har överlåtits fram till dagen för detta Prospekt.
Samtliga optioner i denna serie berättigar till teckning av 717 855 nya aktier av serie B i Bolaget under perioden från och med
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den 2 maj 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningskursen för de optioner som tilldelats är per aktie 4,0160 SEK och varje
optioner berättigar till teckning av 1,0877 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoption av denna serie kommer aktiekapitalet
att öka med maximalt 21 538 SEK, en utspädning med 2,1%.
Ny skrivning:
Teckningsoption 2020/2023:1
Den 27 maj 2020 beslutade stämman om emission av 660 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023, vilka tecknades av
dotterbolaget Triboron Incentive AB. 484 820 teckningsoptioner av denna serie har överlåtits fram till dagen för detta
Tilläggsprospekt. Samtliga optioner i denna serie berättigar till teckning av 717 855 nya aktier av serie B i Bolaget under perioden
från och med den 2 maj 2023 till och med den 30 juni 2023. Teckningskursen för de optioner som tilldelats är per aktie 4,0160
SEK och varje option berättigar till teckning av 1,0877 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoption av denna serie kommer
aktiekapitalet att öka med maximalt 21 538 SEK, en utspädning med 2,1%.

(iii)

Under rubriken ”Konvertibler och teckningsoptioner” med underrubrik ”2021/2024:1” sid. 48 i Prospektet:

Tidigare skrivning:
Teckningsoption 2021/2024:1
Den 27 maj 2021 beslutade stämman om emission av 2 601 797 teckningsoptioner av serie 2021/2025, vilka tecknades av
dotterbolaget Triboron Incentive AB. Avsikten är att optioner skall användas som del av Bolagets incitamentsprogram och efter
styrelses beslut tilldelas ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt följande villkor. Inga teckningsoptioner av denna
serie har överlåtits fram till dagen för detta Prospekt. Samtliga optioner i denna serie berättigar till teckning av 2 601 797 nya
aktier av serie B i Bolaget under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 29 juli 2024. Teckningskursen per aktie
ska uppgå till 150% av den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under de tio närmast föregående
handelsdagarna för den första dagen i den tilldelningsperiod aktuella teckningsoptioner tilldelats.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av denna serie kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 78 054 SEK med en
utspädning med 7,1%.
Ny skrivning:
Teckningsoption 2021/2024:1
Den 27 maj 2021 beslutade stämman om emission av 2 601 797 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1, vilka tecknades av
dotterbolaget Triboron Incentive AB. Avsikten är att optioner skall användas som del av Bolagets incitamentsprogram och efter
styrelses beslut tilldelas ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt följande villkor. 1 320 539 teckningsoptioner av
denna serie har överlåtits fram till dagen för detta Tilläggsprospekt. Samtliga optioner i denna serie berättigar till teckning av
2 601 797 nya aktier av serie B i Bolaget under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 29 juli 2024.
Teckningskursen per aktie ska uppgå till 150% av den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under de tio
närmast föregående handelsdagarna för den första dagen i den tilldelningsperiod aktuella teckningsoptioner tilldelats.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av denna serie kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 78 054 SEK med en
utspädning med 7,1%.

(iv)

Under rubriken ”Transaktioner med närstående” sid. 49 i Prospektet:

Tidigare tabell/skrivning:
Vissa styrelseledamöter och anställda i Bolaget har tilldelats teckningsoptioner enligt nedanstående tabell. Teckningsoptionerna
beskrivs i sektionen ”Villkor för värdepapper”.
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Serie 2021/2024:1
Knut Skårdalsmo
Magnus Larsson
Pär Krossling
Jens Österberg

Maximalt antal aktier
25 000
75 000
100 000
100 000
300 000

Ny tabell/skrivning:
Vissa styrelseledamöter och anställda i Bolaget har tilldelats teckningsoptioner enligt nedanstående tabell. Teckningsoptionerna
beskrivs i sektionen ”Villkor för värdepapper”.

Bolaget har även noterat följande felskrivningar i Prospektet på s. 47–48 i Prospektet under avsnittet ”Legala frågor och
ägarförhållanden” under rubriken ”Konvertibler och teckningsoptioner”

(i)

Under rubriken ”Konvertibler och teckningsoptioner”, stycke 2, (första stycket under tabellen), andra meningen sid. 47 i
Prospektet.

Tidigare skrivning:
”Av dessa har motsvarande 300 000 aktier förvärvats av nyckelpersoner inom ramen för här beskrivna incitamentsprogram”.
Ny skrivning:
”Av dessa har motsvarande 1 805 359 teckningsoptioner förvärvats av nyckelpersoner inom ramen för här beskrivna
incitamentsprogram”.

(ii)

Under rubriken ”Konvertibler och teckningsoptioner” med underrubriken ”Teckningsoption 2021/2024:1” första
meningen sid. 48 i Prospektet.

Tidigare skrivning:
”Den 27 maj 2021 beslutade stämman om emission av 2 601 797 teckningsoptioner av serie 2021/2025”
Ny skrivning:
”Den 27 maj 2021 beslutade stämman om emission av 2 601 797 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1”.
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