Triboron företrädesemission december 2021
Investeringscase
Triboron är ett grönt teknologiföretag med en teknik som minskar CO2-utsläpp samt
ökar effektiviteten och sparar pengar
Triboron 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 förnybara bränslen.

BIDRAR REDAN NU TILL ATT LÖSA ETT STORT MILJÖPROBLEM
Triboron är ett svenskt clean tech-bolag som möjliggör stora miljövinster här och nu för alla förbränningsmotorer – oavsett om
de drivs på förnybara eller traditionella bränslen
PATENTERAD TEKNOLOGI
Grön patenterad teknologi som minskar utsläpp av växthusgaser genom att förbättra befintliga bränslen med
genomsnittligt 3-5%
Teknologins fördelar har bevisats i ett flertal tester både i laboratoriemiljö och under verklig körning – hos såväl
välrenommerade testinstitut som stora kunder
SKALBARHET
Volymprodukt med hög skalbarhet i tillverkningen adresserar såväl bränsleproducenter som transportföretag
INDUSTRIELL ERFARENHET
Styrelse, ledning och ägare med betydande industriell bakgrund och erfarenhet från många storskaliga industriprojekt
INTEGRERADE LÖSNINGAR
Befintligt cash flow från distributörs- och återförsäljaravtal medan licensiering av teknologin till större bränsleproducenter
möjliggör framtida tillväxt till höga marginaler och begränsad risk
STEGVIS EXPANSION
Triboron säljs initialt via distributörer inom fordonstillbehör och bränslehandel. Under året har teknologin tagits upp i standardsortimentet hos ledande handlare som Mekonomen, MECA, IKH och Pierce Group (ledande i Europa på tillbehör för MC och
snöskotrar). Förhandlingar om distributionssamarbeten pågår med ytterligare ett antal aktörer i Norden och övriga Europa.
Bolagets mål är att Triboron skall ingå som en standardkomponent i förnybara såväl som traditionella bränslen. Bolaget för
diskussioner med ett antal internationella bränslebolag om att licensiera ut teknologin.
EMISSIONEN OCH VAD DEN SKA ANVÄNDAS TILL
Positiva resultat i tester och avtal med fler framstående kunder gör att Bolaget vill accelerera den internationella tillväxten,
vilket kräver mer resurser och kapital i bolaget.
Bolaget genomför därför nu en nyemission om ca 12,8 MSEK, vilken tecknas av befintliga aktieägare samtidigt som det finns en
möjlighet för nya investerare att komma med genom att förvärva uniträtter i marknaden och teckna i emissionen. Bolaget har
erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande hela emissionsbeloppet.
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Erbjudandet i sammandrag
VILLKOR
Villkor

Den som på avstämningsdagen den 2 december 2021 är registrerad som aktieägare i
Triboron äger företrädesrätt att teckna Units i föreliggande nyemission i Bolaget
utifrån befintligt aktieinnehav. För varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs
två (2) Uniträtter för att teckna en (1) nyemitterad Unit till teckningskurs 0,75 kronor.

Teckningskurs

0,75 kr per Unit

Emissionsbelopp

12,8 MSEK

Antal Units i erbjudandet

17 122 363 st

Unit

Består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2024:2

Avstämningsdag

2 december 2021

Teckningsperiod

6 december – 20 december 2021
Teckning och betalning skall för förvaltningsregistrerade aktieägare (vilket är vanligast)
ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Notera att dessa
kan avsluta teckningsperioden något tidigare för sina kunder.

Handel med Uniträtter

6 december – 15 december 2021

Handel med BTU

6 december 2021 fram till att de nya aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos
Bolagsverket

Offentliggörande av utfall

Preliminärt utfall offentliggörs ungefär 22 december 2021

Tecknings- och garantiåtagande

Emission omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av
den totala emissionen

Teckningsoption serie 2021/2024:2

Tre teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 berättigar till att teckna en aktie av serie B
under någon av de tre teckningsperioder som infaller under juni 2022, juni 2023 resp
juni 2024. Teckningskursen per aktie fastställs som 70 procent av det volymvägda
snittet av aktiekursen tio börsdagar före respektive teckningsperiod dock lägst 1,50
kronor och högst 8,00 kronor.

ISIN-koder

ISIN-kod
B-aktien
Uniträtten
BTU
Teckningsoptionen

SE0010600429
SE0017132954
SE0017132962
SE0017131295

MER INFORMATION
Mer information finns i Prospektet som kan laddas ned på Triborons och Aqurats hemsida - se nedan.
På Triborons hemsida information om Bolaget inklusive prospekt och samtliga publicerade finansiella rapporter.
Triboron International AB (publ)

Frågor om emissionen hänvisas till

Aktieanalys

Gunnebogatan 34
163 53 Spånga
08-643 10 00
www.triboron.com
info@triboron.com

Aqurat Fondkommissison AB
Kungsgatan 58
Box 7461
103 92 Stockholm
08-684 05 800
www.aqurat.se

Det fristående aktieanalysföretaget
Analyst Group har gjort en analys av
Triboron och dess aktie som kan
laddas ner på
https://www.analystgroup.se/analyser/triboron/

