Porösa titangranuler
– klätterställning för kroppens benceller
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Tigran Technologies AB (publ)
Vid en del skador och sjukdomar
bland annat inom dentalområdet
krävs operation för att återskapa
benvävnad exempelvis för att
fästa eller bibehålla dentala
implantat. Ett problem med
de flesta befintliga metoderna
för att återskapa benvävnad är
dock att fyllnadsmaterialet efter
en tid minskar i volym, vilket
innebär en del såväl praktiska
som estetiska problem. Med
de organiska alternativen finns
dessutom en potentiell risk för
infektion eller överföring av
smitta samt moraliska aspekter
att ta ställning till.

Hänvisning till prospekt
Alla investeringar i värdepapper
är förenade med risktagande. I
prospektet för Tigran Technologies
AB (publ) finns en beskrivning
av potentiella risker som är
förknippade med Tigrans verksamhet
och dess värdepapper. Innan ett
investeringsbeslut fattas skall
dessa risker tillsammans med
övrig information i det kompletta
prospektet noggrant genomläsas.
Prospektet finns tillgängligt för
nedladdning på Tigrans och
AktieTorgets respektive hemsida
(www.tigran.se och
www.aktietorget.se).

Tigrans produkter består av porösa titankorn som fungerar som en nödvändig
klätterställning för kroppens benceller när nytt ben behöver bildas. Titankornen bidrar
även till en stabil förankring av implantat. Titangranulerna är icke-resorberbara vilket
innebär att materialvolymen inte minskar med tiden och eftersom titanet är oorganiskt
medför det inte de infektionsrisker som andra material kan ha.
Tigran bedriver omfattande klinisk utveckling för att bevisa titangranulernas effekt och
har ett antal publicerade och pågående studier. Titangranulerna har visat potential att
fungera för ett antal olika applikationer som idag, enligt styrelsens bedömning, saknar
bra behandlingsalternativ. Tigran avser att fokusera på dentalområdet, i första hand inom
periimplantit och diverse andra applikationer.
Periimplantit
Tandimplantat av titan används för att ersätta skadade eller tappade tänder. Tandimplantat
har länge använts med stor tillförlit, men på senare tid har det spridits en ökad medvetenhet
om periimplantit, en inflammation som bildas kring ett tandimplantat och gör att benet
drar sig tillbaka vilket kan leda till att implantatet lossnar.
Studier som gjorts vid behandling av periimplantit visar att benet kan återskapas med hjälp
av titangranulerna som då stabiliserar tandimplantatet. Tigrans produkter är de enda som i
vetenskapliga försök har kunnat påvisa återbyggnad av ben i periimplantitsituationer.
Marknadspotentialen inom periimplantit är beräknad att uppgå till cirka 1 miljard EUR
under 20151. Därutöver tillkommer en betydande marknadspotential även för andra
dentala applikationer (se ytterligare information i Tigrans prospekt).
6 000 patienter behandlade
Tigrans produkter har i begränsad omfattning funnits på marknaden sedan i slutet
av 2008. Produkterna har använts i 6 000 patienter utan att några problem har
rapporterats. Produkterna, som baseras på bolagets patent, är godkända att användas
inom EU samt i vissa andra länder genom den CE-märkning som erhållits. En FDAansökan (510(k)) avseende försäljning i USA har inlämnats och processer för att uppnå
marknadsgodkännande pågår för flera marknader.
Tigran har produkter som, enligt styrelsens bedömning, fungerar bra och löser stora
problem men publiceringen av de för företaget så väsentliga kliniska försöken har dragit
ut på tiden. Avsaknaden av publicerade artiklar har medfört att produkterna därför ännu
inte fått förväntat genomslag på de utvalda marknaderna och styrelsen har konstaterat att
det krävs fler publicerade kliniska studier för att bearbeta marknaden och väcka ytterligare
acceptans för Tigrans produkter.
Styrelse och ledande befattningshavare
Jan-Eric Österlund är styrelseordförande. Bolagets övriga styrelseledamöter är Lars Magnus
Bjursten, Staale Petter Lyngstadaas, Arve Nilsson, Sven Erik Nilsson, Knut Ramel och
Anders Williamsson. Björn Sellert är extern verkställande direktör.

1. Uppskattningen baseras på marknaden för dentala implantat som beräknats med hjälp av internationella marknadsrapporter (Millenium Research Group) och Tigrans marknadsuppskattningar.
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Erbjudandet i sammandrag
• Teckningstiden löper från 25 maj 2011
till 9 juni 2011.
• Teckningskursen är 0,40 SEK per unit,
det vill säga 0,08 SEK per stamaktie
och teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt.
• Avstämningsdag var den 20 maj 2011.
För varje befintlig aktie, oavsett serie,
erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fem
(5) uniträtter berättigar till teckning
av en (1) unit. En (1) unit består av
fem (5) nya stamaktier och tre (3)
vederlagsfria teckningsoptioner av
serie TO 3 berättigande till teckning av
vardera en (1) ny stamaktie i bolaget.
• Erbjudandet omfattar 67 487 498
units, var och en unit består av
fem (5) nya stamaktier och tre (3)
teckningsoptioner.

Emissionsbeslut och motiv för emission
Tigran genomför nu en emission av units (stamaktier och vidhängande teckningsoptioner) som vid
fulltecknande initialt tillför bolaget cirka 27 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga
vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Tigran ytterligare cirka 24,3 MSEK; totalt cirka 51,3
MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden är avsedd att användas till färdigställande av pågående kliniska studier, fortsatt kliniskt
utvecklingsarbete, produktutveckling, samt begränsad bearbetning av ett mindre antal marknader företrädesvis
i Europa. Tigran avser även att söka regulatoriska godkännanden på utvalda marknader såsom USA.
Teckningsförbindelse och garantiåtaganden
Tigran har erhållit teckningsförbindelser om 8 MSEK och garantiteckning om 19 MSEK, motsvarande
den totala initiala emissionsvolymen. Teckningsförbindelserna om 8 MSEK är knutna till tidigare
erhållen bryggfinansiering.
VD Björn Sellert kommenterar
De senaste åren har präglats av omfattande investeringar i såväl utvecklingen av vår teknologi som i
kliniska studier och regulatoriskt arbete. Utvecklingen har resulterat i olika produkter vars potential
att främja tillväxt av nytt ben och förankra implantat har kunnat verifieras via våra pågående och
publicerade studier, framförallt inom vårt fokusområde periimplantit, men även inom ett antal andra
applikationsområden.
Eftersom det enligt våra efterforskningar inte har rapporterats några andra tillfredsställande
behandlingsalternativ än Tigrans titangranuler för återbyggnad av benvävnad vid förlust av ben runt
dentala implantat anser jag att det finns en betydande marknadspotential för vår teknologi. Under 2011
lämnade vi dessutom in en FDA-ansökan (510(k)) till amerikanska läkemedelsmyndigheten avseende
godkännande för försäljning av våra produkter i USA. Eftersom USA, enligt vår bedömning, utgör
ungefär halva världsmarknaden för medicintekniska produkter är vi därmed ett steg närmare vår kanske
viktigaste framtida marknad.
Genom begränsad marknadsbearbetning framförallt i Europa har vi fått kvitto på att produkterna
fungerar, utan några rapporterade problem. Cirka 6 000 patienter har hittills opererats med våra
titangranuler utan några rapporterade komplikationer. Dock krävs det ytterligare publicerad vetenskaplig
dokumentation för att öka acceptansen för titangranulerna. Med denna lärdom har vi omarbetat
vår strategi och fokuserar nu mer på att få kliniska studier publicerade istället för att fokusera på
försäljningen. Vi har beslutat att genomföra en emission som skall finansiera kliniska studier, planerad
utveckling, marknadsbearbetning på ett fåtal utvalda marknader samt det regulatoriska arbetet. Vår
strategi är i dagsläget inte att växa på nya marknader utan istället att i begränsad omfattning fokusera på
vissa nyckelmarknader som vi bearbetar sedan tidigare.
Tigrans titangranuler är den enda benersättningsprodukten som från början är designad att fungera
tillsammans med titanimplantat. Min tro är stark på våra produkter och med vår kompetens samt våra
mycket positiva studieresultat har vi bra förutsättningar för att på sikt bli en betydande aktör inom vårt
verksamhetsområde och att vi därigenom kan öka värdet på bolaget väsentligt inför en potentiell exit.
Björn Sellert - VD, Tigran Technologies AB (publ)

• Emissionsvolymen uppgår till initialt
cirka 27 MSEK, totalt cirka 51,3 MSEK i
det fall emissionen blir fulltecknad och
samtliga teckningsoptioner nyttjas.
• Antal aktier innan emissionen uppgår
till 337 437 494 stycken, varav 131
986 665 stamaktier och 205 450 829
preferensaktier.
• Bolagets värdering uppgår till cirka 27
MSEK (pre-money).
• Handel med BTU sker från 25 maj
2011 fram till dess att Bolagsverket
har registrerat emissionen. Denna
registrering beräknas ske i början av
juli 2011.
• Innehav av en (1) teckningsoption av
serie TO 3 berättigar till teckning av en
(1) nyemitterad stamaktie till en kurs
om 0,12 SEK.
• Teckning av stamaktier med stöd av
teckningsoptioner kan äga rum från
och med 13 juli 2011 till och med
den 25 april 2012. Möjligheten till
nyttjande av teckningsoptioner ges
vid fyra tillfällen, vid teckning och
betalning senast klockan 15.00 den
30 september 2011, vid teckning och
betalning senast klockan 15.00 den
9 december 2011, vid teckning och
betalning senast klockan 15.00 den 29
februari 2012 samt vid teckning och
betalning senast klockan 15.00 den 25
april 2012.
• De nyemitterade teckningsoptionerna
av serie TO 3 kommer att bli föremål
för handel på AktieTorget från och med
den 13 juli 2011.

Med vår samlade kompetens, våra mycket positiva
studieresultat och vår marknadsstrategi har vi bra
förutsättningar för att på sikt bli en betydande aktör inom
vårt verksamhetsområde och att vi därigenom kan öka
värdet på bolaget väsentligt inför en potentiell exit.
- VD Björn Sellert

Villkor och anvisningar

Erbjudandet
Årsstämman i Tigran Technologies AB (publ)
beslutade den 16 maj 2011 att godkänna styrelsens
beslut från 13 april 2011 om en emission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst
337 437 490 stamaktier och 202 462 494
teckningsoptioner av serie TO 3. Stamaktierna och
teckningsoptionerna ges ut i så kallade units, var
och en unit bestående av fem (5) nya stamaktier
och tre (3) teckningsoptioner. Emissionskursen
per unit är 0,40 SEK, dvs 0,08 SEK per stamaktie
och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Även allmänheten ges rätt att teckna stamaktier
och teckningsoptioner i emissionen. Nedan anges
villkor och anvisningar för erbjudandet.
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 20 maj 2011
är registrerade som aktieägare i Tigran äger
företrädesrätt att teckna units. För varje befintlig
aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt.
Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till
teckning av en (1) unit. En (1) unit består av
fem (5) nya stamaktier och tre (3) vederlagsfria
teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till
teckning av vardera en (1) ny stamaktie i bolaget.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB
(”Euroclear Sweden”) för fastställande av vem som
skall erhålla uniträtter i emissionen är den 20 maj
2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive
rätt att erhålla uniträtter är den 17 maj 2011 och
första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den
18 maj 2011.
Uniträtter
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av
uniträtter. Den som är registrerad som aktieägare
på avstämningsdagen den 20 maj 2011 erhåller en
(1) uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av
en (1) unit erfordras fem (5) uniträtter.
För att inte värdet på erhållna uniträtter skall gå
förlorade måste aktieägaren antingen teckna units
med stöd av uniträtter i Tigran Technologies AB
senast den 9 juni 2011 eller sälja uniträtterna senast
den 3 juni 2011.
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter kommer att ske på
AktieTorget under perioden 25 maj – 3 juni 2011.
Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 0,40 SEK per unit,
dvs. 0,08 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Information till direktregistrerade aktieägare
De som på avstämningsdagen är registrerade i den
av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda
aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning
med bifogad inbetalningsavi samt folder
innehållande en sammanfattning av villkor
för emissionen och hänvisning till fullständigt
prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen
framgår bland annat antalet erhållna uniträtter och
det hela antalet units som kan tecknas.
Den som är upptagen i den i anslutning till
aktieboken förda förteckningen över panthavare
m.fl. erhåller inte någon emissionsredovisning utan
underrättas separat. Någon separat VP-avi som
redovisar registrering av uniträtter på aktieägares
VP-konto kommer ej att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade
aktieägare
Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat
hos bank eller annan förvaltare erhåller
varken emissionsredovisning eller särskild
anmälningssedel, dock utsändes folder
innehållande en sammanfattning av villkor
för emissionen och hänvisning till fullständigt
prospekt. Teckning och betalning ska ske i enlighet
med instruktioner från respektive bank eller
fondkommissionär.
Teckningstid
Teckning av units ska ske på nedan angivet sätt
under perioden från och med den 25 maj – 9 juni
2011.
Observera att teckning av units ska ske senast
15:00 den 9 juni 2011. Efter teckningstidens
utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och
saknar därmed värde. Outnyttjade uniträtter
kommer därefter, utan avisering från Euroclear
Sweden, att avregistreras från aktieägarens VPkonto.
Styrelsen för Tigran äger rätt att förlänga den tid
under vilken anmälan om teckning och betalning
kan ske. Meddelande om detta kommer i så fall att
ske senast den 9 juni 2011. Styrelsen i Tigran har
inte förbehållit sig rätten att dra in erbjudandet
permanent eller tillfälligt. Det är inte heller möjligt
att dra tillbaka erbjudandet efter det att handel
med värdepappren inletts.
Teckning och betalning med stöd av
uniträtter
Anmälan om teckning med stöd av uniträtter
skall ske genom samtidig kontant betalning senast
15:00 den 9 juni 2011. Observera att det kan
ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå
mottagarkontot. Anmälningssedlar som sänds
med post bör därför avsändas i god tid före sista
teckningsdagen. Teckning och betalning skall ske i
enlighet med något av nedanstående alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear Sweden
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna
uniträtter utnyttjas för teckning av units skall den
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear Sweden
användas som underlag för anmälan om teckning
genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln
I skall därmed inte användas. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på inbetalningsavin
förtryckta texten. Anmälan är bindande.
2. Särskild anmälningssedel I
I det fall uniträtter förvärvas eller avyttras eller
om aktieägaren av andra skäl avser att utnyttja
ett annat antal uniträtter än vad som framgår av
den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear
Sweden, skall särskild anmälningssedel I användas.
Anmälan om teckning genom betalning skall ske
i enlighet med de instruktioner som anges på
den särskilda anmälningssedeln I. Den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear Sweden skall
därmed inte användas. Särskild anmälningssedel I
kan beställas från Sedermera Fondkommission AB
via telefon eller e-post.
Särskild anmälningssedel I skall vara Sedermera
Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15.00
den 9 juni 2011. Endast en anmälningssedel
per tecknare kommer att beaktas. Vid flera
inlämnade anmälningssedlar gäller den senast

inkomna. Ofullständigt eller felaktigt ifylld särskild
anmälningssedel I kan komma att lämnas utan
avseende. Anmälan är bindande. I det fall ett för
stort belopp betalas in av en tecknare kommer
Tigran att ombesörja att överskjutande belopp
återbetalas.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas till
eller lämnas till:
Sedermera Fondkommission AB		
Emissionstjänster
Importgatan 4
SE-262 73 Ängelholm
Telefon: +46 431-47 17 00		
Fax: +46 431-47 17 21
E-post: nyemission@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se
Teckning utan stöd av uniträtter
För det fall inte samtliga units tecknas med
företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av units till annan som tecknat units
utan stöd av företrädesrätt i enlighet med följande.
I första hand skall tilldelning av units som tecknats
utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som
även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett
om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen
eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa
inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats
för teckning av units och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.
I andra hand skall tilldelning av units som
tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som
tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall
att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal
units som var och en tecknat och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.
I tredje hand skall tilldelning av units som tecknats
utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna
i förhållande till storleken av de ställda
garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan
ske, genom lottning.
Teckning av units utan företräde skall ske under
samma period som teckning av units med
företrädesrätt, det vill säga från och med den 25
maj – 9 juni 2011. Anmälan om teckning utan
stöd av uniträtter skall göras på avsedd särskild
anmälningssedel II. Sådan anmälningssedel kan
erhållas från Sedermera Fondkommission AB på
ovanstående adress, hemsida eller telefonnummer,
på bolagets hemsida (www.tigran.se) eller på
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
Ifylld anmälningssedel skall vara Sedermera
Fondkommission AB tillhanda på ovanstående
adress, fax eller e-post senast kl. 15.00 den
9 juni 2011. Endast en anmälningssedel per
tecknare kommer att beaktas. Vid flera inlämnade
anmälningssedlar gäller den senast inkomna.
Ofullständigt eller felaktigt ifylld anmälningssedel
kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är
bindande. I det fall ett för stort belopp betalas in
av en tecknare kommer Tigran att ombesörja att
överskjutande belopp återbetalas.

Besked om eventuell tilldelning lämnas genom
utskick av avräkningsnota och betalning skall
ske i enlighet med anvisningarna på denna.
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast
efter avslutad teckningstid och betalning skall
ske senast fyra bankdagar därefter. De som inte
tilldelats några aktier får inget meddelande.
Aktieägare bosatta utanför Sverige
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och
som äger rätt att teckna units i emissionen kan
vända sig till Sedermera Fondkommission AB på
ovanstående telefonnummer för information om
teckning och betalning.
Observera att erbjudandet enligt detta prospekt
inte riktar sig till personer som är bosatta i USA,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien
eller andra länder där deltagande förutsätter
ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Betalning från utlandet skall erläggas till Sedermera
Fondkommission AB:s bankkonto hos Swedbank:
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE44 8000 0816 9591 3403 9479
Betald tecknad unit (BTU)
Teckning genom betalning registreras hos
Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket
normalt innebär upp till tre bankdagar efter
betalning. Därefter erhåller tecknare en VP-avi
med bekräftelse att inbokning av betalda tecknade
units (BTU) har skett på tecknarens VP-konto.
Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat
via depå hos bank eller fondkommissionär delges
information från respektive förvaltare.
Handel med BTU
Handel med BTU kommer att ske på AktieTorget
från och med den 25 maj 2011 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna
registrering beräknas ske i början av juli 2011.
Leverans av aktier och teckningsoptioner
BTU kommer att ersättas av stamaktier och
teckningsoptioner så snart emissionen har
registrerats av Bolagsverket. Efter denna
registrering kommer BTU att bokas ut från

respektive VP-konto och ersättas av stamaktier
och teckningsoptioner utan särskild avisering. I
samband med detta beräknas de nyemitterade
stamaktierna och teckningsoptionerna bli föremål
för handel på AktieTorget.
Rätt till utdelning
Vinstutdelning för de nya stamaktierna skall utgå
på den avstämningsdag för utdelning som infaller
efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden
förda aktieboken. Stamaktier som emitteras efter
teckning med stöd av teckningsoptioner TO 3
skall medföra rätt till vinstutdelning första gången
på den avstämningsdag för utdelning eller den
dag då en aktieägare är införd i aktieboken och
därmed behörig att mottaga utdelning, som infaller
närmast efter det att aktieteckning verkställts.

Villkor för teckningsoptioner TO 3
Innehav av en (1) teckningsoption TO 3 berättigar
till teckning av en (1) nyemitterad stamaktie till en
kurs om 0,12 SEK. Teckning av stamaktier med
stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och
med 13 juli 2011 till och med 25 april 2012. Detta
skall ske genom samtidig kontant betalning senast
den 25 april 2012.
Möjligheten till nyttjande av teckningsoptioner
ges vid fyra tillfällen, vid teckning och betalning
senast klockan 15.00 den 30 september 2011, vid
teckning och betalning senast klockan 15.00 den 9
december 2011, vid teckning och betalning senast
klockan 15.00 den 29 februari 2012 samt vid
teckning och betalning senast klockan 15.00 den
25 april 2012.

Emissionsresultatets offentliggörande
Utfallet av emissionen kommer att offentliggöras
genom ett pressmeddelande på bolagets och
AktieTorgets respektive hemsida, vilket beräknas
ske under vecka 24, 2011.

Anmälningssedel och instruktion för betalning
kommer att finnas tillgänglig på bolagets
hemsida (www.tigran.se) samt på Sedermera
Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.
se) från och med den 13 juli 2011.

Utfall avseende slutgiltig nyttjandegrad för
teckningsoptioner TO 3 beräknas ske vecka 26,
2012 genom pressmeddelande på bolagets och
AktieTorgets respektive hemsida.

Notera att de teckningsoptioner TO 3 som inte nyttjas
eller avyttras senast den 25 april 2012 förfaller och
kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Handel med aktier och teckningsoptioner
Bolagets aktie är upptagen till handel på
AktieTorget. Stamaktien handlas under
kortnamnet TIGR och ISIN-kod SE0000899908.
De nyemitterade stamaktierna kommer att bli
föremål för handel på AktieTorget. En handelspost
omfattar en (1) stamaktie.
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie
TO 3 kommer att bli föremål för handel på
AktieTorget från och med den 13 juli 2011.
ISIN-kod för teckningsoption av serie TO 3 är
SE0003944156.

Eventuell omräkning av teckningskurs och
teckningsberättigande
Teckningskursen respektive det antal stamaktier
i bolaget som teckningsoptionerna berättigar
till teckning av kan komma att omräknas vid
exempelvis fondemission eller nyemission. I det
fall omräkning kommer att aktualiseras kommer
bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer
information om detta på bolagets och AktieTorgets
respektive hemsida (www.tigran.se och www.
aktietorget.se).

Emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission AB agerar
emissionsinstitut med anledning av aktuell
företrädesemission samt i samband med emission
av stamaktier genom teckning med stöd av
teckningsoptioner TO 3.

Frågor med anledning av nyemissionen kan ställas till:
Tigran Technologies AB (publ)		
Tel: +46 40-693 92 70, E-post: info@tigran.se

Sedermera Fondkommission AB
Tel: +46 431-47 17 00, E-post: nyemission@sedermera.se

Prospekt finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.tigran.se) och AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se) samt kan även erhållas kostnadsfritt från Tigran.
Prospekt finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommission AB:s hemsida (www.sedermera.se).
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