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Björn Sellert, CEO:

”Jag är mycket nöjd
med att vi redan efter
två månader har sålt
produkter för över
500 000 kr .”
Tigran Technologies i korthet

Tigran Technologies AB erbjuder en ny teknologi för
benregenerering och hållbar implantatfixering inom de
dentala och ortopediska områdena. Teknologin består
av den unika porösa titangranulen som har optimerats
i fråga om porositet, form, storlek och ytbehandling för
att utgöra en unik miljö för benregenerering och hållbar
implantatfixering. Tigrans produkter, metoder och teknik
skyddas av en omfattande patentportfölj.

Innehåll
Årsstämma den 10 juni 2008
........................... 2
Slutförande av Nyemission 1
........................... 3
Extra bolagsstämma 21 juli 2008, beslut om Nyemission 2 .......... 3
Slutförande av Nyemission 2
........................... 3
Aktiekapitalets utveckling
........................... 3
Ägarstruktur
........................... 3
Listning av Tigran på AktieTorget
........................... 4
Kliniska studier
........................... 4
CE-märkning och marknadsintroduktion
........................... 4
Extra bolagsstämma 18 november 2008
........................... 5
Bokslutskommuniké 2008
........................... 5
Resultaträkningar i sammandrag
........................... 6
Balansräkningar i sammandrag
........................... 6
Nyckeltal
........................... 7
Bolagsordning
........................... 7

i n t e l l i g e n t p o r o u s t i ta n i u m g r a n u l e s
t h e m o st sta b l e so l u t i o n f o r b o n e r eg e n e r at i o n

Prospekt lorem ipsum, 2008

Tigran Technologies AB

1

Kompletterande informationsmemorandum

Detta kompletterande informationsmemorandum
utgör inte ett prospekt och omfattas således inte av
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Varken Finansinspektionen eller någon annan
svensk myndighet har godkänt eller registrerat detta
informationsmemorandum.
Detta kompletterande informationsmemorandum
är avsett att utgöra en komplettering till det informationsmemorandum som Tigran gav ut i samband
med den nyemission som genomfördes i juni 2008
(nedan kallad ”Nyemission 1”) och är avsett att
tillsammans med informationsmemorandumet för
Nyemission 1 utgöra anslutningsmemorandum i
samband med listning av Tigrans aktier på AktieTorget i november 2008.
Med ”Tigran”, ”Tigran AB”, ”Tigran Technologies”,
”Bolaget”, ”Företaget” m.m. avses i detta informationsmemorandum Tigran Technologies AB (publ),
org. nr. 556596-4417, om ej annat framgår av sammanhanget. Tigran, Natix och Natix White är registrerade varumärken för Tigran Technologies AB.
För detta informationsmemorandum gäller svensk
rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta informationsmemorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol
exklusivt.
INFORMATION om AKTIETORGET
Tigran Technologies AB har, i syfte att säkerställa att
aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets
utveckling, träffat en överenskommelse med AktieTorget
om informationsgivning. Bolaget avser att följa tillämpliga
lagar, författningar och rekommendationer som gäller för
bolag som är anslutna till AktieTorget. Allmänheten kan
kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på
AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. AktieTorget är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och
driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral
Trading Facility). AktieTorget tillhandahåller ett effektivt,
rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som
är anslutna till AktieTorgets lista. Genom avtal med Stockholmsbörsen använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja
aktier som är anslutna till
AktieTorget använder sin
vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser
från bolag på AktieTorget
går att följa i realtid hos
de flesta Internetmäklare
och på hemsidor med
finansiell information.
Aktiekurser finns även att
följa på svensk Text-TV och
i svenska dagstidningar.
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Avsikten med detta informationsmemorandum är
endast att redovisa händelser av väsentlig betydelse
i Tigran sedan informationsmemorandumet för Nyemission 1 gavs ut i juni 2008. I övrigt hänvisas till
informationsmemorandumet för Nyemission 1
avseende beskrivning av Tigrans verksamhet, produkter, riskfaktorer, Bolagets finansiella ställning,
m.m.
Detta kompletterande informationsmemorandum
skall således inte ses som ett fristående dokument,
utan är avsett att läsas tillsammans med informationsmemorandumet för Nyemission 1. Läsare som
inte har tillgång till informationsmemorandumet för
Nyemission 1 ombeds kontakta Tigran för att få ett
exemplar av detta via post eller e-mail.
Sammanfattning av händelser efter utgivandet av
informationsmemorandumet för Nyemission 1
Årsstämma den 10 juni 2008
Den 10 juni 2008 hölls årsstämma i Tigran, vid vilken
aktieägarna beslöt att fastställa årsredovisningen för
2007, att disponera bolagets förlust på sätt som föreslagits i årsredovisningen samt bevilja styrelsen och VD
ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Vidare
beslöts att välja om den befintliga styrelsen i bolaget
samt att välja om KPMG som revisorer i bolaget, med
Camilla Alm-Andersson som huvudansvarig revisor.
Därutöver beslöts om en ändring av bolagsordningen, innebärande att uppdelningen av bolagets aktier
i stamaktier och preferensaktier togs bort, eftersom
det inte längre fanns några preferensaktier. Den nya
bolagsordningen återfinns sist i detta informationsmemorandum och registrerades av Bolagsverket den 11
juli 2008. Efter denna ändring finns bara ett aktieslag i
Bolaget.
Årsstämman hade även att ta ställning till ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, (enligt
vad som angavs i informationsmemorandumet för Nyemission 1) vilket bemyndigande var tänkt att användas
för att styrelsen skulle kunna besluta om den kompletterande nyemission (nedan kallad ”Nyemission 2”)
som förespeglades redan i informationsmemorandumet
för Nyemission 1. Vid omröstning röstade dock vissa
aktieägare emot förslaget till bemyndigande och förslaget gick därmed inte igenom. Följden av detta blev att
Nyemission 2 fick senareläggas och istället framläggas
för beslut på en extra bolagsstämma den 21 juli 2008.
Konsekvensen av denna senareläggning blev också att
Nyemission 2 fick baseras på aktieägarstrukturen efter
Nyemission 1 (vilken registrerades av Bolagsverket 11
juli), istället för att basera sig på ägarförhållandena före
Nyemission 1 vilket var styrelsens ursprungliga avsikt.
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Slutförande av Nyemission 1
Teckningstiden för Nyemission 1 löpte ut den 23 juni
2008 och emissionen blev övertecknad av aktieägarna.
Total sett tecknades 18,6 miljoner aktier av emissionens 39,6 miljoner aktier med företrädesrätt. Därutöver
anmäldes teckning av totalt 26,7 miljoner aktier utan
företrädesrätt, varav intresse för 20 miljoner aktier
anmäldes av QueQuoin Holdings Limited och 6,7
miljoner aktier från andra aktieägare. I samband med
tilldelning av aktier avstod QueQuoin Holdings Limited från aktier i sådan utsträckning att samtliga andra
aktieägare som tecknat aktier utöver sin företrädesrätt
fick full tilldelning, vilket innebar att dessa tilldelades
6,7 miljoner aktier och QueQuoin Holdings Limited
tilldelades 14,3 miljoner aktier utöver sina respektive
tilldelningar med företrädesrätt.
Genom Nyemission 1 tillfördes Tigran 19,8 MSEK
före emissionskostnader och denna emissionslikvid användes, i enlighet med vad som angavs i informationsmemorandumet för Nyemission 1, för att tillsammans
med då tillgängliga medel i Tigran betala tillbaka de
lån som lämnats till Bolaget från Alted AB och Monterro Holdings Limited. Totalt har hela skulden om 20
MSEK betalats tillbaka, jämte ränta om 0,6 MSEK.

Extra bolagsstämma 21 juli 2008 för beslut
om Nyemission 2
Vid extra bolagsstämma i Tigran Technologies AB
(publ) den 21 juli 2008 beslutades att genom en
nyemission med företräde för befintliga aktieägare öka
bolagets aktiekapital med högst 1 509 052,65 kronor
fördelat på högst 30 181 053 aktier där varje aktie har
ett kvotvärde på 0,05 kronor.
Av emissionsbeslutet för Nyemission 2 framgår att
om full teckning inte skulle uppnås med företrädesrätt
skulle fördelningen av aktier som inte tecknats med
företrädesrätt ske inom ramen för nyemissionens högsta
belopp till befintliga aktieägare, samt till anställda i bolaget och till Alted AB och Monterro Holdings Limited
(vilka båda är fond- och kapitalförvaltningsbolag) samt
Advanced Medical Products S.A.R.L.(fransk distributör
av Tigrans produkter), i enlighet med de tilldelningsprinciper som närmare framgår av emissionsbeslutet.
Slutförande av Nyemission 2
Teckningstiden för Nyemission 2 löpte ut den 21
augusti 2008 och emissionen blev övertecknad. Total
sett tecknades 3,8 miljoner aktier av emissionens 30,2
miljoner aktier med företrädesrätt och utav resterande
26,4 miljoner aktier tecknades 6,1 miljoner aktier av
befintliga aktieägare utan företrädesrätt och 20,3 miljoner aktier av ovan angivna externa aktietecknare.
Genom Nyemission 2 tillfördes Tigran 15,1 MSEK
före emissionskostnader och denna emissionslikvid
användes för att förstärka kassan i Tigran vilken efter
emissionen uppgick till 16,3 MSEK.

Aktiekapitalets utveckling

År

Transaktion

2000
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2005
2005
2006
2008
2008
2008

Bildande
Nyemission*
Nyemission
Nyemission
Apportemission
Optionsinlösen
Optionsinlösen
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Omstämpling
Nyemission
Nyemission

Förändring antal
preferensaktier

Totalt antal
atier

10 000 000
3 230 198
577 360
10 000 000
692 168
692 168
16 530 900
609 867
15 242 940
3 396 227
39 631 686
30 181 053

10 000 000
13 230 196
16 626 423
17 203 783
27 203 783
27 895 951
28 588 119
45 119 019
45 728 886
60 971 826
60 971 826
100 603 512
130 784 565

500 000,00
161 509,80
169 811,35
28 868,00
500 000,00
34 608,40
34 608,40
826 545,00
30 493,35
762 147,00
0,00
1 981 584,30
1 509 052,65

500 000,00
661 509,80
831 321,15
860 189,15
1 360 189,15
1 394 797,55
1 429 405,95
2 255 950,95
2 286 444,30
3 048 591,30
3 048 591,30
5 030 175,60
6 539 228,25

100 603 512

100 603 512

100,00%

5 030 175,60

3 396 227

-3 396 227

*Registrerades hos Bolagsverket under 2002

0

Ökning
atiekapital

Aktiens nomiAtiekapital nella alt. kvot(kr)
värde (kr)

Förändring antal
stamaktier

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
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Ägarstruktur efter
nyemissionerna

Antal aktier

Que Quoin Holdings Ltd.*
40 490 752
Familjen Bruce (inkl. företag)
19 311 655
Alted AB/Monterro Holdings Ltd/Dirbal AB** 14 072 568
Oracle Opportunities Ltd.
8 617 549
Bertil Gylling
7 545 866
Advanced Medical Products S.A.R.L.
7 400 000
Jan Petersson
4 503 146
Familjen Weijber
2 291 888
Knut Ramel
2 002 213
Familjen Larsson (inkl AB Österro)
2 090 288
Arve Nilsson
1 605 817
Övriga (175 st)
20 852 823
Summa

% kapital

% röster

Före nyemissioner 1 & 2 % kapital

% röster

30,96 %
14,77 %
10,76 %
6,59 %
5,77 %
5,66 %
3,44 %
1,75 %
1,53 %
1,60 %
1,23 %
15,94 %

30.96 %
14,77 %
10,76 %
6,59 %
5,77 %
5,66 %
3,44 %
1,75 %
1,53 %
1,60 %
1,23 %
15,94 %

15 860 378
19 111 655
1 002 666
2 617 549
2 680 000
0
4 503 146
886 664
1 003 692
1 311 702
49 333
11 945 041

26,01 %
31,35 %
1,64 %
4,29 %
4,40 %
0%
7,39 %
1,45 %
1,65 %
2,00 %
0,08 %
19,74 %

26 01 %
31,35 %
1,64 %
4,29 %
4,40 %
0%
7,39 %
1,45 %
1,65 %
2,00 %
0,08 %
19,74 %

100%

100,00 %

60 971 826

100 %

100,00 %

130 784 565

* Jan-Eric Österlund, Sven-Erik Nilsson & Arne Wennberg ** Martin Bjäringer & Tedde Jeansson Jr

Listning av Tigran på AktieTorget
Såsom Bolaget tidigare meddelat har styrelsen verkat
för att lista Tigrans aktier på lämplig marknadsplats.
Efter att ha utrett för- och nackdelar med olika tillgängliga marknadsplatser fattade styrelsen beslut i början av
september om att lista Tigran på AktieTorget. Preliminärt datum för handelsstart är satt till 20 november
2008. Ett av skälen till att lista aktien på AktieTorget är
att vid en listning upphör det befintliga aktieägaravtalet
som Bolagets samtliga aktieägare omfattas av. Det möjliggör i sin tur handel med Tigrans aktier, något som i
princip inte har varit möjligt inom ramen för aktieägaravtalet. Genom listningen på AktieTorget räknar Tigran
även med att exponeringen av företaget ökar och det
blir möjligt att attrahera nya aktieägare. Det kan vara av
intresse inför kommande nyemission vilken planeras till
våren 2009. I samband med listningen lämnar Adam
Bruce på egen begäran styrelsen då aktieägaravtalet
upphör.
Kliniska och experimentella studier
Under maj månad genomförde Tigran nya experimentella studier på grisar i Malmö syftande till att verifiera
Natix Whites förmåga att stabilisera dentala implantat
samt att bevisa produkternas överlägsenhet i att bevara
käkbenet i samband med tandutdragning. Vidare syftade studierna till att verifiera möjligheterna att använda
Tigrans produkter i vissa parodontitsituationer.
Periimplantitstudien i Norge fortgår enligt plan.
Samtliga patienter som skulle behandlas med Natix är
nu opererade och även ett antal av de patienter som
skall behandlas med Natix White har opererats. Även
den skandinaviska multi-centerstudien avseende sinuslyft fortgår enligt plan. Universitetssjukhusen i Lund,
Göteborg, Oslo och Köpenhamn har nu opererat cirka
en fjärdedel av de 44 patienterna som ingår i studien.
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Under sommaren 2008 genomfördes ett antal operationer i olika länder med Natix White. Syftet var att få
ytterligare dokumentation inför lanseringen av produkten i samband med EAO-kongressen i Warszawa i slutet
av september i år.
Vidare har de preliminära resultaten av grisstudierna i
Oslo och Malmö givit så uppmuntrande resultat att företaget har startat en pilotstudie inom parodontit med
deltagande från universiteten i Oslo och Göteborg. Tio
plus tio patienter med så kallade klass 2 furkationer skall
behandlas med Tigrans porösa titangranuler. De första
patienterna ingående i studien har nyligen opererats.
CE-märkning och marknadsintroduktion
Under september erhöll Tigrans vita porösa titangranuler, kallade Natix White, CE-märkning. Beskedet
om CE-märkningen kom i samband med att Tigran
marknadsintroducerade Natix och Natix White under
EAO-kongressen i Warszawa i september. Intresset för
Tigrans produkter var mycket stort och under september månad uppgick försäljningen av företagets produkter till 150 TSEK. Under oktober har order för drygt
360 TSEK inkommit.
Tigran har under de senaste månaderna träffat nya
distributionsavtal med företag i Frankrike, Italien, England och Polen samt har pågående diskussioner med
potentiella distributörer i andra länder.
Under september förstärktes Tigrans organisation
med en Area Manager för Skandinavien. Dessutom
slöts kontrakt med Professor Lyngstadaas som på konsultbasis antar rollen som Chief Scientific Officer. Professor Lyngstadaas är ledamot i Tigrans styrelse. Under
oktober anställdes en Market Communicator.
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Extra bolagsstämma 18 november 2008
Tigran kommer att hålla extra bolagsstämma den 18
november 2008 med syfte att formellt godkänna styrelsens beslut om listning av bolagets aktier på AktieTorget, välja en ersättare i styrelsen till Adam Bruce och
fatta beslut kring ändringar i optionsprogrammet vilket
omfattar mindre än 1% av det utställda aktiekapitalet.
Stämman har även att fatta beslut om en nyemission av
högst 600.000 aktier i bolaget riktad till Lyngstadaas
Biomedical Consulting AS (ett av Petter Lyngstadaas
kontrollerat bolag) med 400.000 aktier samt Capedel
AS (ett av Caspar Wohlfart kontrollerat bolag) med
200.000 aktier, med rätt och skyldighet att betala de
nya aktierna genom kvittning av fordringar på bolaget
om sammanlagt 300.000 kronor, i enlighet med de
avtal om konsulttjänster som träffats mellan Tigran och
respektive aktietecknare.
Bokslutskommuniké 2008
Tigran Technologies AB (publ) kommer att offentliggöra bokslutskommuniké för 2008 den 24 februari
2009.
Styrelsen noterar att Bolaget har negativt kassaflöde,
vilket är i enlighet med den av styrelsen fastlagda planen
för Bolaget då verksamheten fortfarande är i ett expansionsskede. Bolagets likviditet efter de ovan angivna

nyemissionerna bedöms av styrelsen för närvarande vara
tillfredställande, men kommer inte att räcka för fortsatt drift under de närmaste tolv månaderna. Styrelsen
planerar därför för en ny kapitalanskaffning i Bolaget
under våren 2009.
Utöver vad som anges ovan hänvisas till redogörelsen i informationsmemorandumet för Nyemission 1.
De två informationsmemorandumen – som skall läsas
tillsammans för att ge en fullständig bild av bolaget och
dess verksamhet – har upprättats av styrelsen i Tigran
Technologies AB (publ) med anledning av listningen av
bolaget på AktieTorget. Styrelsen försäkrar att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa
att uppgifterna, såvitt styrelsen vet, överensstämmer
med de faktiska förhållandena och ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd eller som
skulle kunna påverka den bild av Tigran som skapas av
de två informationsmemorandumen. Styrelsen är ansvarig för de två informationsmemorandumen och hela
deras respektive innehåll. Inget av dessa memorandum
har varit föremål för revision av bolagets revisor.
Malmö i november 2008
Tigran Technologies AB (publ)
Styrelsen

Exempel på applikationer
Sinuslyft. När det inte finns tillräckligt med ben
att förankra dentalimplantaten i kindtandspartiet krävs att nytt ben skapas för att fullgott fäste
skall erhållas för de titanskruvar som håller själva
tandprotesen på plats. Genom att göra snitt i
tandköttet och därefter i själva tandbenet öppnas
ett ”fönster” så att håligheten mellan det befintliga
tandbenet och sinus (näs) slemhinnan kan fyllas
med Natix.
Periimplantit är en inflammatorisk process som
påverkar vävnader kring ett dentalt implantat vilket
kan resultera i att omgivande benvävnad successivt går förlorad. Om detta tillstånd inte behandlas
resulterar det i fortsatt förlust av benvävnad och
till slut finns en överhängande risk att hela implantatet lossnar och därmed går förlorat. Idag
finns ingen enkel, allmänt accepterad behandling, metod eller produkt tillgänglig för att kunna
återskapa förlorat ben kring, eller för att rädda, ett
befintligt implantat. Studier har gjorts med Natix®
vid behandling av periimplantit i samarbete med
forskare från Oslo universitet. Behandlingarna visar
på uppmuntrande resultat, och indikerar att Natix
kan komma att vara ett ytterst effektivt sätt att
behandla sjukdomen.

Natix applicerade vid ett sinuslyft

Ett periimplantitfall med Natix White

Tigran Technologies AB
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Ekonomiskt sammandrag
Det ekonomiska sammandraget nedan bygger på siffror hämtade ut bolagets årsredovisningar för
åren 2004–2007 samt räkenskapsinformation per 2008-09-30. Räkenskapsinformationen har inte
varit föremål för revision.
		
RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 2008-09-30   2007    2006   
									

2005 	

2004  

(Tkr)
Rörelsens intäkter

172

87

57

4

-

Rörelsens kostnader

-13 629

-14 045

-12 411

-13 266

-7 123

Rörelseresultat

-13 457

-13 958

-12 354

-13 262

-7 123

-68

7

-366

6

-394

-13 526

-13 951

-12 720

-13 256

-7 517

-

-

-

-

-

-13 526

-13 951

-12 720

-13 256

-7 517

Finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
			

		
BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 2008-09-30   2007    2006    2005
									

2004  

Tillgångar
Anläggningstillgångar

388

490

690

1 269

2 011

Omsättningstillgångar

17 542

15 592

8 755

5 471

6 967

Summa tillgångar

17 930

16 082

9 445

6 740

8 978

Eget kapital

13 220

-7 068

6 866

-1 407

7 373

Långfristiga skulder

2

-

-

2

-

Kortfristiga skulder

4 708

23 150

2 579

8 145

1 605

Summa skulder

4 710

23 150

2 579

8 147

1 605

17 930

16 082

9 445

6 740

8 978

Patent

Inga

Inga

Inga

477

976

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

Skulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter

Definitioner						
Rörelseresultat. Resultat före finansiella poster.
Resultat. Resultat efter finansiella poster och skatt.
Justerat eget kapital. Eget kapital plus obeskattade
reserver minus uppskjuten skatt.
Soliditet. Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Rörelsemarginal. Rörelseresultat efter avskrivningar i
procent av periodens nettoomsättning.
Skuldsättningsgrad. Räntebärande skulder i relation
till eget kapital.
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital.
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital. Rörelseresultat (före finansiella intäkter o kostnader) i procent
av genomsnittligt justerat eget kapital.
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Andel riskbärande kapital. Summan av EK och latenta
skatteskulder dividerat med balansomslutningen.
Räntetäckningsgrad
			
Resultat efter finansnetto ökat med räntekostnader i
relation till räntekostnader.
Genomsnittligt antal aktier			
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden.
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier)
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under perioden.
Resultat per aktie (antal aktier vid periodens slut).
Periodens resultat dividerat med antal aktier vid periodens slut.
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NYCKELTAL

2008-09-30   

2007    

2006   

2005   

2004

									
Rörelseresultat (Tkr)			

-12 354

-13 262

-7 123

-13 951
-12 720
-13            
526

-13 256

-7 517

-13 457
-13 958
            

Resultat (Tkr)					

13 220
				

-7 068
   
   

6 866

-1 407

7 373

					

73,7

    Neg
   

72,7

Neg

82,1

			

-

-

-

-

-

0

Neg

0

2,6

0

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

73,7

Neg

72,7

Neg

82,1

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

			

62

52

33

777

212

Genomsnittligt antal anställda			

5

4

2

2

2

Justerat eget kapital (Tkr)
Soliditet

Rörelsemarginal		

Skuldsättningsgrad				

Andel riskbärande kapital

			

Räntetäckningsgrad			
Investeringar (Tkr)

72 687 762 60 971 826

49 529 181 38 126 392 28 256 258

100 603 512 60 971 826
			

60 971 826 45 728 886 28 588 119

Genomsnittligt antal aktier*			
Antal aktier vid periodens slut*

-0,23

-0,26

-0,35

-0,27

-0,13
-0,23
Resultat per aktie - antal aktier vid årets slut (kr)
									

-0,21

-0,29

-0,26

Resultat per aktie - genomsnittligt antal aktier (kr)

-0,19

* Nyemission 2 registrerades av Bolagsverket 2008-10-01 och antalet aktier från denna emission är därför inte medräknade

Bolagsordning för Tigran Technologies AB,
org. nr. 556596-4417
§ 1 Firma
Bolagets firma är Tigran Technologies AB (publ).

§ 6 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Skåne län, Malmö kommun.

§ 7 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst
två styrelsesuppleanter.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, patentering av metoder,
läkemedel och medicinsk utrustning, allt inom medicin, dentalvård
och medicinsk och dental teknik, tillverkning, försäljning och marknadsföring av produkter inom samtliga dessa områden samt äga och
förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 250 000 kronor och högst
9 000 000 kronor.

§ 8 Revisorer
Bolaget skall ha en eller två revisorer utan suppleanter. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
Styrelsen får utse en eller flera särskilda revisorer för granskning
enligt 13 kap 8 §, 14 kap 10 §, 15 kap 10 §, 20 kap 14 §, 23 kap 11
och 29 § samt 24 kap 13 § aktiebolagslagen (2005:551). Till sådan
särskild revisor skall i så fall utses auktoriserad revisor eller registrerat
revisionsbolag.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall lägst vara 45 000 000 och högst 180 000 000.
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§ 9 Bolagsstämma och kallelese därtill
Bolagsstämma skall kunna hållas i antingen Malmö eller Stockholm.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga
om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor
och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
§ 10 Årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordning;
4. val av justeringsmän;
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i
förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. beslut
a. om fastställelse av resultaträkning och balans		
räkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;		
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst 		
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c.om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och 		
verkställande direktören;

8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
10. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
§ 11 Röster
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad inte rösta för mer än sammanlagt en femtedel av de på stämman företrädda aktierna.
§ 14 Rätt att deltaga i bolagsstämma
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktie boken avseende
förhållandena fem vardagar före stämman och dels göra anmälan till
bolagets kontor senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till
bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte
infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman skall antalet biträden
(högst två) anges i anmälan.
§ 15 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 10 juni 2008.

Tigrans porösa
titangranuler

– den mest stabila
lösningen för
benregenerering

tigran technologies ab

•

info @ tigran . se

•

•

medeon science park , 205 12 malmö , sweden

www . tigran . se

•

phone +46 40 650 16 65

•

fax +46 40 650 16 66

