INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NANEXA AB
Memorandum avseende företrädesemission
6 – 20 november 2017

DEFINITIONER
”Nanexa” eller ”Bolaget”

avser i detta Memorandum (”Memorandumet”) Nanexa AB (publ), org nr
556833-0285

”Erbjudandet”

avser erbjudandet om förvärv av units

”GCF”

avser Göteborg Corporate Finance AB, org nr 556250-9553

”Rådgivarna”

avser GCF

”Euroclear”

avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112-7084

”AktieTorget”

Avser ATS Finans AB, org nr 556736-8196 och dess bifirma ”AktieTorget”

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Handel i aktien

Nanexa har handlats på AktieTorget sedan juni
2015. Handelsbeteckning för aktien är NANEXA och
ISIN-koden är SE0007074166.

Undantag från Prospektskyldighet

Detta memorandum har inte granskats, godkänts
eller registrerats av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är undantaget från
prospektskyldighet enligt Lagen om handel med
finansiella instrument. Enligt 4§ i Lagen om handel
med finansiella instrument behöver ett prospekt
inte upprättas om ”det belopp som sammanlagt
inom EES ska betalas av investerare under en tid av
tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro”,
vilket så även är fallet i föreliggande emission.

Uttalanden om framtiden

Memorandumet innehåller uttalanden av framåtriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande
syn avseende framtida händelser och finansiell
utveckling. Sådana framtidsinriktade uttalanden
förekommer främst i avsnitten Riskfaktorer samt
Målgrupper, kunder och försäljning. Orden ”avser”,
”förväntar”, ”skall”, ”kan”, ”anser”, ”bedömer”, ”förutser”, ”planerar” och liknande uttryck anger att
det är fråga om framåtriktade uttalanden. Även om
Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas
i framåtriktade uttalanden är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa förväntningar kommer att
infrias. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast
Bolagets bedömningar och antaganden vid tidpunkten för Memorandumet. Läsaren uppmanas att ta
del av den samlade informationen i Memorandumet
och samtidigt ha i åtanke att framtida resultat, utveckling eller framgång kan skilja sig väsentligt från
Bolagets förväntningar. Bolaget gör inga utfästelser
att offentligt uppdatera eller revidera framåtriktade
uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag.

Marknadsinformation

Memorandumet innehåller information om Bolagets bransch, inklusive historiska marknadsdata och
branschprognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschpublikationer. Branschpublikationerna uppger att
den historiska informationen har hämtats från olika
källor som anses tillförlitliga, men inga garantier
lämnas för att informationen är korrekt och fullständig. Bolaget kan inte garantera att informationen är
korrekt. Branschprognoser är till sin natur vidhäftade med stor osäkerhet och ingen garanti kan lämnas
att sådana prognoser kommer att infrias. Information från tredje part har återgivits korrekt och såvitt
Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av
berörd tredje man, har inga uppgifter utelämnats
på ett sätt som skulle kunna göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående gör även Bolaget vissa
interna bedömningar
och antaganden avseende Bolagets marknad. Dessa
har inte verifierats av oberoende experter och Bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon
av Bolagets konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser eller beräkningar
av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera
samma resultat. Mot bakgrund härav uppmärksammas läsaren på att Memorandumet innehåller marknadsstatistik som är förenad med osäkerhet och att
ingen garanti kan lämnas för dess riktighet.

Spridning av Memorandumet

Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan
därom i annat land än Sverige. Memorandumet får
inte distribueras i Kanada, USA eller något annat
land där distributionen kräver ytterligare åtgärder
eller strider mot regler i sådant land. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i
detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning till förestående
nyemission och har biträtt Bolaget i upprättande
av detta Memorandum. Då samtliga uppgifter i
Memorandumet härrör från Bolaget friskriver
sig Göteborg Corporate Finance från allt ansvar
i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkt eller indirekta konsekvenser till
följd av beslut om investering eller andra beslut
som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta
Memorandum.

Viktig information om AktieTorget

Bolag som är noterade på AktieTorget har förbundit sig att följa AktieTorgets noteringsavtal, vilket
bland annat innebär att bolagen ska säkerställa
att aktieägare och övriga aktörer på marknaden
erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka
Bolagets aktiekurs. Noteringsavtalet återfinns
på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se/
documents/AktieTorget/AktieTorget%20_Listing_
Agreement_160703.pdf. Utöver ovanstående är
Bolaget skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar,
författningar och rekommendationer som gäller

för bolag som är noterade på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett
värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn. AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. I lagar och författningar ställs lägre krav på
bolag som är noterade på MTF-plattform än på
bolag som är noterade på en så kallad reglerad
marknad. En stor del av de regler som lagstiftaren ställer endast på reglerad marknad har
AktieTorget dock infört genom sitt noteringsavtal. AktieTorget tillhandahåller ett effektivt aktiehandelssystem som är tillgängligt för de banker
och fondkommissionärer som är anslutna till
Nasdaq OMX Stockholm. Det innebär att den
som vill köpa eller sälja aktier som är noterade
på AktieTorget kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser från bolag på
AktieTorget går att följa på AktieTorgets hemsida
(www.aktietorget.se), hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information.
Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i
dagstidningar. Aktierna som nyemitteras i denna
nyemission kommer att bli föremål för handel på
AktieTorget. Styrelsen i Bolaget avser i dagsläget
inte verka för att Bolaget ska ansluta sig till någon
annan marknadsplats.
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ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Erbjudandet avser en företrädesemission av units om cirka 22,9 MSEK i Nanexa AB. Två (2)
befintliga aktier i Bolaget berättigar teckning av en (1) Unit för 6 SEK. En (1) Unit består av
en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Större teckning än vad erhållna
rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är också möjlig.
Teckningstid

6 – 20 november 2017

Teckningskurs

6 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Teckningspost (utan företräde)

1000 units (6 000 SEK)

Vederlagsfri teckningsoption

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar sjuttiofem
(75) % av ett volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari
2019. Teckningsperioden äger rum mellan den 21 januari till
den 1 februari 2019.

Emissionsbelopp vid full teckning

22,9 MSEK

Antal nyemitterade units vid full
teckning

3 812 527 st

Antal aktier innan emissionen

7 625 054 st

Bolagsvärde innan emissionen

45 750 324 SEK

Garanti och teckningsförbindelser

Bolaget har mottagit icke säkerställda garantier och teckningsförbindelser om 18,3 MSEK. Av dessa är ca 17,3 MSEK
garantier och ca 1 MSEK teckningsförbindelser. Detta innebär att 80 % av emissionsbeloppet är säkerställt.

Aktiens kortnamn

NANEXA

ISIN-koder

Nanexas aktie har ISIN-kod: SE0007074166
BTU ISIN-kod: SE0010520437
UR ISIN-kod: SE10520429
TO 1 ISIN-kod: SE 0010520452

Handel med uniträtter

6 november - 16 november 2017

Emissionen omfattar 3 812 527 units. Detta medför att aktiekapitalet ökar maximalt med
493 422,50 SEK till totalt 1 480 267,50 SEK. Utöver detta omfattar emissionen även att 3 812
527 teckningsoptioner ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare maximalt 493 422,50 SEK. De erbjudna aktierna
i emissionen motsvarar 33 % av aktiekapitalet och 33 % av rösterna i Bolaget efter genomförd emission, förutsatt fullt tecknat erbjudande exklusive teckningsoptionerna. Emissionen tillför Bolaget ca 22,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå
till sammanlagt 4,6 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016 OCH 2017

•• Genomfört en första djurstudie med PharmaShell®-belagda
läkemedelspartiklar för att studera frisättning av läkemedel. Studien visade att
PharmaShell® skapar en förlängd frisättning, vilket var syftet med studien.
•• Utvecklat ett nytt skalmaterial för PharmaShell® med specifika egenskaper som
komplement till tidigare material.
•• Utifrån kundorder tillverkat gastäta ytor till sensorer för monitorering av
kärnvapensprängningar.
•• Beviljats ett tillväxtlån från ALMI om 5,7 Mkr för att finansiera kritiska
investeringar.
•• Investerat i och installerat en pilotskaleanläggning med ALD utrustning för
PharmaShell®-processen som möjliggör uppskalning och tillverkning av
material för prekliniska och kliniska utvecklingsprogram.
•• Verifierat tillverkningsprocessen av PharmaShell® i tio gånger större skala än
tidigare i pilotanläggningen.
•• Erhållit patentgodkännande i USA gällande ”Polymetric protective layer”
(Nanexas antifungala beläggning).
•• Förstärkt och kompletterat styrelsen med långvarig erfarenhet från
läkemedelsindustrin genom att tillsätta Hans Arwidsson som ny ordförande
och Bengt Gustavsson som ledamot.
•• Genomfört en omfattande och mycket lyckad djurstudie (Proof of concept)
med PharmaShell® som långvarig depåformulering. Studien gav dessutom
viktiga säkerhetsresultat.
•• Vetenskapligt arbete med PharmaShell® har publicerats i internationell
vetenskaplig tidskrift.
•• Utökat personalstyrkan med en läkemedelsformulerare och en analytisk
kemist.

Väsentliga händelser under 2016 och 2017
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RISKFAKTORER

En investering I Nanexa utgör en affärsmöjlighet, men är även förknippad med risker.
Dessa risker kan på grund av omvärldsfaktorer och bolagets affärsinriktning vara svårt
att bedöma och kvantifiera. Hela det investerade kapitalet kan på grund av olika faktorer
förloras. I bolag med ringa eller begränsad historik kan risken ses som särskilt stor. För
att bedöma bolaget är det viktigt att beakta de personer som kommer att driva verksamheten, deras bakgrund samt riskprofilen i den verksamhet som ska bedrivas. Nedan följer
en övergripande redogörelse för riskfaktorer som styrelsen i Nanexa har bedömt skulle
kunna ha betydelse för bedömningen av Bolagets verksamhet, dess aktie och framtidsutsikter. Riskfaktorerna är beskrivna utan inbördes rangordning och gör inte anspråk på att
vara heltäckande. Det innebär att det kan finnas andra faktorer som kan påverka Bolagets
verksamhet och lönsamhet. Utöver de risker som anges nedan samt andra förekommande
faktorer bör investeraren även noggrant beakta övrig information i detta memorandum.

VERKSAMHET OCH BRANSCHRELATERADE RISKER
KONJUNKTURUTVECKLING
Externa faktorer av mer generell karaktär såsom
utbud och efterfrågan samt ekonomiskt klimat,
kan inverka på Bolagets verksamhet och lönsamhet. Dessa faktorer är inte påverkbara av Bolaget
eller dess ledning. Vid icke gynnsamma förhållanden kan detta påverka Bolagets försäljning,
resultat och därmed finansiella ställning negativt.

MARKNADSUTVECKLING
Marknaden för ”drug delivery”-system, Bolagets
fokusområde, förväntas växa de närmaste åren.
En lägre tillväxt eller negativ tillväxt skulle dock
kunna påverka Nanexas kunder, d v s läkemedelsbolagens benägenhet att investera i nya innovativa lösningar för ”drug delivery”. Om denna
risk skulle realiseras kan det påverka Bolagets
försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt

REGULATORISK RISK
Bolagets verksamhet kan i framtiden bli beroende av regulatoriska godkännanden, t ex FDA-godkännande i USA. Det finns en risk för att försenade
eller uteblivna godkännanden kan komma att
medföra krav på anpassning av produkten. Detta
kan komma att fördröja marknadslanseringen på
olika geografiska marknader och således påverka Bolagets framtida intjäningsförmåga negativt.
Om denna risk skulle realiseras kan det påverka

Riskfaktorer

Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

LAGSTIFTNING
Bolagets verksamhet påverkas både direkt och
indirekt av lagstiftning samt av krav och rekommendationer från myndigheter. Det finns en risk
att lagstiftning och rekommendationer i övrigt
kan komma att förändras i framtiden och att
detta eventuellt kan drabba Nanexa negativt. Det
är av stor vikt att Bolagets styrelse och ledning
löpande följer utvecklingen inom lagstiftningsområdet i syfte att tidigt identifiera, förebygga
och justera för eventuella negativa effekter för
Bolaget. Om denna risk skulle realiseras kan det
påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

KONKURRENTER
Inom nanomedicin finns flera konkurrerande
system för ”drug delivery”. Många av Bolagets
konkurrenter har större resurser än Bolaget
och kan komma att använda dessa för att stärka sina respektive positioner. Det finns en risk
för att Bolaget kan komma att utsättas för stark
konkurrens från konkurrerande aktörer vilka har
alternativa system för ”drug delivery”. Det finns
en risk att Bolagets konkurrenssituation kan försämras. Detta kan ske genom att dessa aktörer
utvecklar ny teknik överlägsen den teknik Nanexa förfogar över eller att dessa aktörer avsätter
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väsentligt mycket mer kapital till investeringar i
marknadsföring eller på annat sätt priskonkurrerar med Bolaget. Om någon av dessa risker skulle
realiseras kan det påverka Bolagets försäljning,
resultat och därmed finansiella ställning negativt.

LEVERANTÖRER
Nanexa köper idag ALD-utrustning (ALD: Atomic
Layer Deposition) och övrig laboratorie/produktionsutrustning från externa leverantörer.
Utrustningen är central för Bolagets interna utvecklingsarbete. Det finns risk för att leverantören kan komma att kraftigt höja sina priser eller
förändra sina villkor i övrigt. Väsentliga prishöjningar kan få en negativ inverkan på Bolagets
likviditet. Likaså finns en risk för att eventuella
leveranssvårigheter från leverantören skulle bidra till förseningar i Bolagets projekt. Om denna
risk skulle realiseras kan det påverka Bolagets
försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

BEGRÄNSADE RESURSER
Nanexa är ett bolag med begränsade resurser
vad gäller ledning, administration och kapital.
För genomförande av Bolagets strategi är det
av vikt att dessa resurser disponeras på ett för
Bolaget optimalt sätt. Det finns risk att Bolaget
misslyckas med att använda sina resurser på ett
effektivt sätt och därmed drabbas av finansiella
och verksamhetsrelaterade problem. Om denna
risk skulle realiseras kan det påverka Bolagets
försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

BEROENDE AV NYCKELPERSONER OCH
MEDARBETARE
Nanexa baserar sin framgång och framtida tillväxt på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet
och kreativitet.
Bolaget kan komma att misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och att rekrytera ny
kvalificerad personal i framtiden. Om någon av
Bolagets nyckelpersoner lämnar Nanexa kan det
påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

BEROENDE AV SAMARBETSPARTNERS
Bolaget bedriver projekt tillsammans med samarbetspartners. Det finns en risk för att en eller
flera av dessa väljer att avsluta samarbetet med
Bolaget vilket med hög sannolikhet skulle kunna
få en negativ inverkan på verksamheten. Det
finns även en risk för att Bolagets samarbetspartners inte till fullo uppfyller de kvalitetskrav som
Bolaget ställer. Om någon av dessa risker skulle

Riskfaktorer

realiseras kan det påverka Bolagets försäljning,
resultat och därmed finansiella ställning negativt.

SÄRSKILT BEHOV AV RÖRELSEKAPITAL
Nanexas verksamhet medför behov av finansiering. Mot bakgrund av Bolagets planerade
vidareutveckling, kommer det att ställas krav på
finansiering av rörelsekapital. Det är styrelsens
bedömning att det befintliga rörelsekapitalet för
Bolaget inte är tillräckligt för att möta Bolagets
behov under en period om tolv månader från dagen för detta Memorandum. I det fall Bolaget ej
lyckas arrangera ytterligare rörelsekapital, finns
en risk för att Bolagets kan komma att tvingas
revidera sin framtida utvecklingsplan. Om Bolaget skulle misslyckas med att anskaffa det kapital
som definierats i detta Memorandum, finns en
risk för att detta kan komma att påverka Nanexas
försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt. Om Bolaget helt skulle misslyckas
med att anskaffa ytterligare kapital, finns en risk
för att detta kan komma att påverka Bolagets
fortlevnad.

FÖRMÅGA ATT HANTERA TILLVÄXT
I takt med att organisationen växer behöver effektiva planerings- och ledningsprocesser utvecklas. Om Bolaget misslyckas med att hantera en
eventuell snabb tillväxttakt kan detta få negativa
konsekvenser för verksamheten, dess försäljning
och lönsamhet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Nanexa är beroende av egenutvecklad teknik
och har nio patentansökningar rörande PharmaShell® inlämnade samt två beviljade patent
på den antifungala beläggningen. Det finns en
risk att Bolagets patentansökningar inte kommer
att godkännas. Det finns även en risk för att det
innehavda patentet och eventuellt tillkommande
patent, inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd i framtiden. Om Bolaget tvingas
försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra omfattande kostnader
för Bolaget. Även vid ett för Nanexa positivt utfall
i en eventuell tvist kan kostnaderna bli betydande för Bolaget. Om någon av dessa risker skulle
realiseras kan det påverka Bolagets försäljning,
resultat och därmed finansiella ställning negativt.

LICENSAVTAL
Bolaget bedriver utvecklingsprojekt med utvalda
partners. Målet är att, om de tester och analyser som genomförs blir lyckade, nå licensavtal
med partnern. Det finns en risk för att Bolaget
misslyckas med att ingå sådana licensavtal. Om
detta skulle inträffa kan Bolaget tvingas ompröva
sin strategiska inriktning vilket kan komma att
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leda till förseningar av produktlanseringar och
försäljning samt högst sannolikt, leda till ett ökat
kapitalbehov. Om denna risk skulle realiseras
kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och
därmed finansiella ställning negativt.

FORSKNING & UTVECKLING
Nanexa har investerat resurser i forskning och
utveckling och kommer även framöver att göra
så. Det finns en risk att Bolaget fattar felaktiga
investeringsbeslut och fokuserar på att utveckla
områden eller produkter som i framtiden inte
kommer generera intäkter till Bolaget. Om denna risk skulle realiseras kan det påverka Bolagets

försäljning, resultat och därmed finansiella ställning negativt.

OSÄKERHET I FRAMTIDSBEDÖMNINGAR
I detta Memorandum redogör Nanexa för Bolagets framtidsbedömningar och antaganden
som ligger till grund för Bolagets strategiska
val. Samtliga bedömningar och antaganden är
styrelsens och ledningens bästa uppskattningar
av den kommande utvecklingen. Det finns en
risk att dessa bedömningar är felaktiga och om
denna risk skulle realiseras kan det påverka Bolagets försäljning, resultat och därmed finansiella
ställning negativt.

AKTIEMARKNADSRELATERADE RISKER
KURSFALL PÅ AKTIEMARKNADEN

HANDEL PÅ AKTIETORGET

Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika
anledningar så som räntehöjningar, politiska
utspel, valutaförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas
även till stor del av psykologiska faktorer. Aktier i
Nanexa påverkas på samma sätt som alla andra
bolags aktier av dessa faktorer, vilket till sin natur
många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Detta kan innebära att en
investerare vid försäljningstillfället gör en förlust
på sitt aktieinnehav.

Bolagets aktie handlas på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform
(MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Aktier
som är noterade på AktieTorget omfattas inte av
lika omfattande regelverk som de aktier som är
upptagna till handel på reglerade marknader.
AktieTorget har ett eget regelsystem, som är anpassat för mindre bolag och tillväxtbolag, för att
främja ett gott investerarskydd. Som en följd av
skillnader i de olika regelverkens omfattning, kan
en placering i aktier som handlas på AktieTorget
vara mer riskfylld än en placering i aktier som
handlas på en reglerad marknad.

LIKVIDITET I HANDELN
Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan vara
begränsad, vilket kan förstärka fluktuationerna i
aktiekursen. Det kan föreligga en risk att aktien
inte omsätts varje dag och avståndet mellan köpoch säljkurs kan vara betydande. Det finns ingen
garanti för att aktier i Nanexa kan säljas till en för
innehavaren vid varje tidpunkt acceptabel kurs.
Om detta skulle vara fallet kan det leda till en förlust för innehavaren av värdepapperet.

FRAMTIDA UTEBLIVEN UTDELNING
Nanexa ska ses som ett utvecklingsbolag. Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några
utdelningar till aktieägarna. Det är ledningens
avsikt att under de närmaste åren fortsätta utveckla Bolaget och befästa sin position på marknaden vilket betyder att eventuell utdelning kan
utebli. Om ingen utdelning sker i framtiden får
detta följden att avkastningen på en investering
i Bolaget blir helt beroende av utvecklingen av
aktiekursen.

Riskfaktorer

RISK ATT ERBJUDANDET EJ FULLTECKNAS
Förutom risker relaterade till Nanexas verksamhet bör även nämnas risk att Erbjudandet ej blir
fulltecknat. 80 % av Erbjudandet är garanterat via
ett garantikonsortium vilket betyder att resterande del, 20 % inte är garanterad. Eftersom emissionsgarantierna inte är säkerställda finns en risk
att en eller flera av de som ingått dessa åtaganden, av olika anledningar, inte fullföljer dessa. I det
fall Nanexa, genom vidtagande av rättsliga åtgärder, misslyckas med att säkerställa dessa åtaganden, finns en risk att det garanterade beloppet
inte tecknas till fullo. Det finns en risk för att om
Bolaget vid en sådan situation, ej lyckas anskaffa
ytterligare kapital, att omfattningen av verksamheten behöver anpassas till rådande likviditetsläge. Detta skulle kunna innebära en reducering av
verksamheten med personalnedskärningar som
följd. Det kan också leda till en reviderad strategi
för Bolaget och en lägre investeringsnivå.
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VD DAVID WESTBERG HAR ORDET

Nanexa befinner sig nu i en ny utvecklingsfas
med möjlighet att skapa goda förutsättningar
för avtal med läkemedelsindustrin för utvärdering av PharmaShell®-teknologin och utveckling av läkemedelskandidater med företagets
PharmaShell®-teknologi.
Den djurstudie som genomfördes under sensommaren gav oss ett värdefullt kvitto på att PharmaShell®-teknologin fungerar som tänkt som så
kallad parenteral (för injektion) depåberedning.
Vi kan alltså skapa injicerbara parenterala
depå
beredningar med styrd frisättning, lång
verkningstid och hög drug load, vilket är tre
egenskaper som är kritiska för utvecklingen av
väl fungerande depåläkemedel. Vi bedömer att
PharmaShell® kommer kunna vara en mycket
intressant drug delivery-plattform för utveckling
av nya läkemedel inom ett flertal indikationsområden och förbättringar av redan marknadsförda
läkemedel.
För att stärka möjligheterna till större intäkter
i framtiden och samtidigt skapa resultat att använda vid marknadsföring av själva PharmaShell®-teknologin kommer Bolaget att starta ett
eget läkemedelsprojekt med målsättning att
färdigställa den prekliniska utvecklingsfasen så
att en första klinisk studie kan starta tillsammans
med ett partnerföretag direkt därefter och därigenom snabbare nå marknaden. Målsättningen är
att bedriva detta projekt inom onkologiområdet
och arbetet med att identifiera en specifik läkemedelssubstans har påbörjats. För detta ändamål har vi också knutit till oss experter med både
medicinsk kompetens och marknadskompetens.
Vår målsättning är att skapa en produkt som förbättrar effekten och minskar biverkningarna hos
en redan marknadsförd läkemedelssubstans.
Onkologimarknaden är den absolut största
marknaden för läkemedel och det finns stora
medicinska behov där PharmaShell®-teknologin
kan komma att passa väldigt bra, dels som lokal
långverkande behandling av tumörer men på sikt
också som en formulering för förbättrad intravenös administrering. Jag bedömer att vi under
första halvåret av 2018 kommer påbörja detta
projekt.

VD David Westberg har ordet

Samtidigt som vi
bedriver
produktprojektet
nämnt
ovan kommer externa
samarbeten
vara en viktig del av
Nanexas
verksamhet där samarbetet
med
AstraZeneca
bedöms fortsätta att
utvecklas. Vi avser
dessutom starta flera
samarbeten utifrån
de avtal vi räknar
med att skriva under
nästkommande år.
Med den strategi som Bolaget nu har kommer
vi således att ha flera möjligheter till kommersialisering av PharmaShell®. Vi kommer fortsätta
marknadsföra teknologiplattformen och skapa
förutsättningar för samarbeten med läkemedelsindustrin. Dessutom förstärker vi de affärsmässiga möjligheterna genom det produktprojekt som
startas där vi har möjlighet att utlicensiera ett
projekt som förberetts för klinisk utveckling och
som därigenom har en kortare tid till marknad.
Jag bedömer att de affärsmässiga möjligheterna
har och kommer ytterligare förstärkas med mer
prekliniska data och Nanexa kommer bredda
marknadsföringen genom att delta i ytterligare
kommersiella läkemedelskonferenser i bl.a. USA
och marknadsföra PharmaShell® i mer vetenskapliga fora.
Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot
kommande års utveckling av PharmaShell® och
Nanexa som bolag.
David Westberg
VD
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INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER

Den extra bolagsstämman som avhölls den 23 oktober 2017, tog beslut om att öka Bolagets
aktiekapital med 493 422,50 SEK genom en emission av högst 3 812 527 aktier (”Erbjudandet”). Stämmans beslut medför vidare att högst 3 812 527 teckningsoptioner av serie
TO 1 ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjandet av teckningsoptionerna komma
att ökas med ytterligare högst 493 422,50 SEK. Erbjudandet riktar sig till befintliga ägare.
Större teckning än vad erhållna rätter ger rätt till kan inlämnas. Teckning utan företräde är
också möjlig. Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 6 SEK per unit.
Rätt att teckna units skall med företrädesrätt

teckningsoptionerna av serie TO 1 inbringar

tillkomma Bolagets aktieägare, varvid två (2)

går ej att veta vid tidpunkten för emissionen då

innehavda och registrerade aktier ska berättiga

teckningskursen är rörlig. För nuvarande aktie-

till teckning av en (1) unit. Anmälan till teckning

ägare som inte tecknar sig i Erbjudandet uppstår

av units med stöd av uniträtter ska ske genom

en utspädningseffekt om cirka 33 %. (beräknat

samtidig kontant betalning under tiden från och

som antalet aktier i emissionen dividerat med

med den 6 november 2017 till och med den 20

antalet aktier efter fulltecknad emission) eller

november 2017. Uniträtterna är fritt överlåtbara

3 812 527 aktier förutsatt fullt tecknat erbju-

och kommer att handlas på AktieTorget från och

dande exklusive teckningsoptionerna. Anmälan

med den 6 november 2017 till och med den 16

om teckning av units ska ske under perioden 6

november 2017.

november – 20 november 2017. Vid full teckning

För det fall inte samtliga nya units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning
av units som inte tecknats med företrädesrätt.
Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter,
oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande
till det antal units som sådana personer tecknat i
emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till
övriga som tecknat units utan stöd av uniträtter
och, vid överteckning, i förhållande till det antal
units som sådana personer anmält för teckning,
och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

kommer aktiekapitalet att öka från 986 845 SEK
till 1 480 267,50 SEK och antalet aktier kommer
att öka från 7 625 054 aktier till 11 437 581 aktier.
Utöver detta omfattar emissionen även att högst
3 812 527 teckningsoptioner ges ut. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med ytterligare högst
493 422,50 SEK till 1 973 690 SEK.

Styrelsens försäkran
Detta Memorandum har upprättats av styrelsen
för Nanexa AB med anledning av Erbjudandet.
Styrelsen i Bolaget är ansvarig för innehållet i
Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen
vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, så-

Vid full teckning inbringar emissionen, cirka

vitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska

22,9 MSEK före emissionskostnader som beräk-

förhållanden och att ingenting är utelämnat som

nas uppgå till cirka 4,6 MSEK. Hur mycket som

skulle påverka dess innebörd.

Uppsala den 6 november 2017
Nanexa AB
Styrelsen

Inbjudan att teckna aktier
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BAKGRUND OCH MOTIV

Nanexa har under 2016 och 2017 byggt vidare
på och utvecklat bolagets drug delivery-plattform PharmaShell® och bedömer nu att möjligheten finns att gå in i en ny utvecklingsfas och
förstärka den viktiga prekliniska dokumentationen med resultat från ytterligare djurförsök
där Bolaget påvisar PharmaShells® egenskaper.
Detta för att skapa en solid grund för bolagets
affärsutveckling. Nanexa har relativt nyligen avslutat en studie i råtta med PharmaShell® som
depåberedning, d.v.s. en beredning som under
en längre tid frisätter läkemedelssubstans i
kroppen. I den studien erhölls tydliga resultat
som visar ”proof of concept” för PharmaShell®
som en väl fungerande depåberedning. Studien
påvisade efter en initial koncentrationstopp en
stabil läkemedelskoncentration i blod under de
tre veckor som studien pågick utan tendens till
avklingande mängd läkemedel i blodet, vilket indikerar att PharmaShell®-teknologin kan skapa
betydligt längre depåer. Förutom dessa viktiga
farmakokinetiska resultat erhölls också positiva
säkerhetsresultat från studien som pekar på en
säker användning av drug delivery-plattformen.
Med dessa resultat i handen anser Bolaget sig
redo att påbörja mer omfattande djurförsök för
att bredda dokumentationen av PharmaShell®
generellt för att skapa en djupare förståelse för
de möjligheter PharmaShell®-teknologin ger
och för att kunna kommunicera möjligheter
med potentiella partnerföretag. Bolaget bedömer att detta kommer kunna ge ny och betydande information för att attrahera de stora
läkemedelsbolagen.
Bolaget planerar, utöver omfattande djurförsök, påbörja utveckling av ett eget produktprojekt med sikte på en medicinsk och
marknadsmässigt intressant produktkandidat.
Detta förväntas ge fortsatt bra möjligheter att
kommersialisera själva teknologin samtidigt

Bakgrund och Motiv

som det ger möjlighet att också utlicensiera
själva produktprojektet med möjlighet till mer
omfattande intäkter. Nanexa siktar på att starta
detta projekt med en redan marknadsförd substans inom onkologiområdet och har påbörjat
arbetet med att identifiera lämplig kandidat
bl.a. utifrån medicinskt behov, marknadspotential och potentiella partners intressen.
För att stödja denna utveckling har bolaget under det senaste året byggt upp resurser internt;
dels genom att investera i nödvändig utrustning
som möjliggör tillverkning för denna utvecklingsfas, dels genom att förstärka utvecklingsgruppen med kompletterande kompetenser.
Detta har tillsammans med redan befintliga resurser givit möjlighet att driva utvecklingen mer
optimalt. För specifika aktiviteter som kräver
specialistkompetens har Nanexa också knutit
till sig ett kompetent nätverk av konsulter och
experter med mångårig erfarenhet av produktutveckling inom läkemedelsindustrin. Bolagets
styrelse har förstärkts ytterligare genom rekrytering av Bengt Gustavsson med mångårig
erfarenhet från klinisk utveckling inom läkemedelsindustrin med fokus på indikationer inom
onkologiområdet.
Parallellt med Bolagets egen utveckling har
samarbetet med AstraZeneca fortsatt med
oförminskad omfattning.
Under året har Bolaget fortsatt att träffa potentiella partners på flertalet kongresser och konferenser. Det är tydligt att det finns ett intresse
för PharmaShell® och att Nanexa är rätt positionerat i den utvecklingstrend som nu råder inom
läkemedelsbranschen där större fokus läggs på
att utveckla s.k. parenterala depåberedningar
inom ett stort antal olika indikationsområden.
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Nyemissionen i Nanexa AB avser förstärka förutsättningarna för att kommersialisera Bolagets drug
delivery-plattform PharmaShell®. Strategin och de planerade aktiviteterna framåt bygger på den samlade erfarenheten från läkemedelsindustrin och läkemedelsutveckling som Bolaget besitter samt på den
feedback Bolaget erhållit i möten med potentiella partners inom läkemedelsindustrin. Kortfattat innebär det att Nanexa kommer genomföra aktiviteter som direkt eller indirekt förstärker möjligheterna till
tidig kommersialisering av PharmaShell®-teknologin. Följande områden kommer Bolaget fokusera på:
•• Vidareutveckla och verifiera PharmaShell®-teknologin för att optimera frisättning
av ytterligare läkemedel in vitro.
•• Ytterligare verifiera PharmaShell® processen för tillverkning i pilotskala.
•• Bygga en kraftfull dokumentation av PharmaShells® egenskaper i prekliniska
laboratorie- och djurförsök.
•• Starta och driva ett produktprojekt för en medicinskt och kommersiellt intressant
produkt i preklinisk fas med målsättning att möjliggöra tidig klinisk utveckling.
•• Vidareutveckla patentportföljen för att ytterligare bredda patentskyddet för produkter
med PharmaShell®.
•• Utöka marknadsföring och affärsutveckling för att skapa goda förutsättningar för tre
avtal med läkemedelsindustrin under nästkommande år.
•• Förbereda utlicensiering av bolagets produktprojekt.
Emissionslikviden avses att användas enligt nedanstående tabell. Likviden förväntas räcka
i minst 18 månader och kommer användas enligt följande:
Emissionslikvid
Emissionskostnader
Netto

22,6 MSEK
4,6 MSEK
18,3 MSEK

Rörelsekapital

6,0 MSEK

Investeringar i PharmaShell® teknologi

5,0 MSEK

Investeringar i PharmaShell® produktprojekt

4,0 MSEK

Investeringar i Immateriella rättigheter

1,3 MSEK

Investeringar i affärsutveckling och marknadsföring

2,0 MSEK

Bakgrund och Motiv
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 1 november 2017 är aktieägare i Nanexa AB (publ)
(”Nanexa” eller ”Bolaget”) äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen
i relation till tidigare innehav av aktier. Två
(2) per avstämningsdagen innehavda aktier
berättigar till teckning av en (1) nyemitterad
unit till kursen 6,00 kronor per unit. Varje unit
består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri
teckningsoption av serie 1 (TO 1).

Uniträtter

Aktieägare i Nanexa erhåller för en (1) på
avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) uniträtt (av Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) benämnd uniträtt (”UR”)). Det krävs två
(2) uniträtter för att teckna en (1) ny unit, var
och en bestående av en (1) aktie och en (1)
vederlagsfri teckningsoption av serie 1.

Teckningsoptioner av serie 1

Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade
uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt
värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från
respektive aktieägares VP-konto utan särskild
avisering från Euroclear. Styrelsen äger rätt
att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, detta skall ske senast sista dagen i
teckningsperioden.

Handel med uniträtter

Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden 6 november 2017 till
och med den 16 november 2017. Aktieägare
skall vända sig direkt till sin bank eller annan
förvaltare med erforderliga tillstånd för att
genomföra köp och försäljning av uniträtter.
Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden,
samma rätt att teckna nya units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på̊ sina
innehav i Bolaget på̊ avstämningsdagen.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en
(1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per
aktie som motsvarar sjuttiofem (75) % av ett
volymvägt genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under perioden 7 januari 2019
till den 18 januari 2019. Med hänvisning till
gällande lagstiftning får teckningskursen dock
inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med
stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet
med villkoren för teckningsoptionerna under
perioden den 21 januari 2019 till den 1 februari 2019.

Ej utnyttjade uniträtter

Teckningskurs

De aktieägare eller företrädare för aktieägare
som på avstämningsdagen den 1 november
2017 är registrerade i den av Euroclear för
Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller
förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan
stöd av uniträtter samt teaser för teckning i
emissionen. Fullständigt Informationsmemorandum kommer att finnas tillgängligt på
Bolagets hemsida www.nanexa.se, Mangold
Fondkommissions hemsida www.mangold.se
samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se.

Teckningskursen är 6,00 kronor per unit, d.v.s.
6,00 kronor aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för
rätt till deltagande i emissionen är den 1 november 2017. Sista dag för handel i Bolagets
aktie med rätt till deltagande i emissionen är
den 30 oktober 2017. Första dag för handel i
Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 31 oktober 2017.

Teckningstid

Teckning av units med stöd av uniträtter skall
ske under tiden från och med den 6 november 2017 till och med den 20 november 2017.

Villkor och anvisningar

Uniträtter som ej sålts senast den 16 november 2017 eller utnyttjats för teckning av
units senast den 20 november 2017, kommer
att bokas bort från samtliga vp-konton utan
ersättning. Ingen särskild avisering sker vid
bortbokning av uniträtter.

EMISSIONSREDOVISNING OCH
ANMÄLNINGSSEDLAR
Direktregistrerade aktieägare

Den som är upptagen i den i anslutning till
aktieboken särskilt förda förteckning över
panthavare med flera, erhåller inte någon
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information utan underrättas separat. VP-avi
som redovisar registreringen av uniträtter på
aktieägares VP-konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt

Teckning av units med stöd av uniträtter kan ske
genom kontant betalning under perioden från
och med den november till och med den 20 november 2017. Observera att det kan ta upp till tre
bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Teckning och betalning ska ske i enlighet med
något av nedanstående två alternativ.

1. FÖRTRYCKT INBETALNINGSAVI FRÅN
EUROCLEAR
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna
uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den
förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning
genom betalning. Den särskilda anmälningssedeln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller
ändringar får göras i den på inbetalningsavin
förtryckta texten. Anmälan är bindande.

2. SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL

I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än
vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska den särskilda anmälningssedeln användas.
Anmälan om teckning genom betalning ska ske
i enlighet med de instruktioner som anges på
den särskilda anmälningssedeln. Den förtryckta
inbetalningsavin från Euroclear ska därmed inte
användas. Särskild anmälningssedel kan beställas från Mangold via telefon, e-post eller laddas
ned från hemsidan enligt nedan.
Särskild anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 20 november 2017.
Eventuell anmälningssedel som sänds med post
bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Endast en anmälningssedel per person
eller juridisk person kommer att beaktas. I det
fall fler än en anmälningssedel insändes kommer
enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig
eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan
komma att lämnas utan avseende. Anmälan är
bindande.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB
Emissioner/Nanexa
Box 55691
102 15 Stockholm
Fax: 08-503 015 51
Tfn: 08-503 015 95
Email: ta@mangold.se
(inskannad anmälningssedel)

Villkor och anvisningar

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Nanexa är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning utan
endast anmälningssedel för teckning utan stöd
av uniträtter samt teaser. Teckning och betalning
skall istället ske i enlighet med anvisningar från
respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd
av företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för
företrädesemissionens högsta belopp, besluta
om tilldelning av återstående units vilka tecknats
utan stöd av företrädesrätt. Vid överteckning
av units sker fördelningen av styrelsen enligt
tidigare aktieinnehav om utrymme finns och till
var och en om detta behövs för att försöka fylla
emissionen.
Teckning av units utan företrädesrätt ska ske
under samma period som teckning av units med
företrädesrätt, det vill säga från och med den 6
november 2017 till och med den 20 november
2017. Styrelsen i Nanexa förbehåller sig rätten
att under alla omständigheter förlänga teckningstiden. En sådan förlängning skall meddelas
senast den 20 november 2017. Anmälan om
teckning utan företrädesrätt sker genom att anmälningssedel för teckning utan uniträtter ifylls,
undertecknas och därefter skickas eller lämnas
till Mangold med kontaktuppgifter enligt ovan.
Anmälningssedeln kan beställas från Mangold
via telefon, e-post eller laddas ned från hemsidan. Privatpersoner kan även fylla i och skicka in
anmälningssedeln elektroniskt till Mangold via
deras hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedeln kan även laddas ned från Nanexas hemsida,
www.nanexa.se, från Mangold Fondkommissions hemsida www.mangold.se, från Göteborg
Corporate Finance’s hemsida www.gcf.se samt
på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se
Anmälningssedeln ska vara Mangold tillhanda
senast kl. 15.00 den 20 november 2017. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Det är
endast tillåtet att sända in en (1) anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. För det
fall er än en anmälningssedel insändes kommer
enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig
eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma
att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.
Observera att de aktieägare som har sitt innehav
förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan
företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieägare bosatta i USA, Australien, Hong Kong,
Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika
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samt Nya Zeeland) och vilka äger rätt att teckna
units i emissionen, kan vända sig till Mangold
Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av
restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA,
Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland kommer
inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna
units i Nanexa till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad unit (BTU)

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av
företrädesrätt

Handel med BTU

Om inte samtliga units tecknats med stöd av
uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning
av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid
tilldelning i första hand ska ske till aktietecknare
som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett
om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer
tecknat i nyemissionen och, i den mån detta inte
kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning av units som tecknats
utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält
sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units
som var och en anmält för teckning och, i den
mån detta inte kan ske, genom lottning och i sista
hand till dem som garanterat emissionen och för
det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut
ska tilldelning ske i förhållande till storleken av de
ställda garantiutfästelserna och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning vid teckning utan
företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en
avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre (3)
bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.
Något meddelande lämnas inte till den som inte
erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan
antal units komma att överlåtas till annan. Skulle
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma
att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den
som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa
units komma att få svara för hela eller delar av
mellanskillnaden.
De som tecknar units utan företräde genom sin
förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Villkor och anvisningar

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär
några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att
inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett
på tecknarens VP-konto.
De nytecknade antal units är bokförda som BTU
på VP- kontot tills emissionen blivit registrerad
hos Bolagsverket.
Handel med BTU kommer att äga rum på Aktietorget mellan 6 november 2017 och till dess att
emissionen registrerats hos Bolagsverket. Handel kommer äga rum under kortnamnet NANEXA
BTU, ISIN SE0010520437.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske senast vecka 51, 2017,
ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner
utan särskild avisering från Euroclear. Dock kan
delregistrering av emissionen komma att ske
hos Bolagsverket. För de aktieägare som har sitt
aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats
kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av
emissionen genom ett pressmeddelande.

Utspädning

Emissionen medför en utspädning om högst ca
33 % av antal aktier och röster, beräknat som
det högsta antal aktier som kan komma att utges genom emissionsbeslutet dividerat med
antalet aktier efter genomförd emission, varvid
inkluderats det högsta antal aktier som kan komma att utges på grund av utnyttjande av under
emissionsbeslutet utgivna teckningsoptioner av
serie 1.

Handel i aktien

Aktierna i Nanexa handlas på AktieTorget (www.
aktietorget.se). Aktierna handlas under kortnamnet NANEXA och har ISIN-kod SE0007074166. De
nya aktierna tas upp till handel i samband med
att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.

Handel i teckningsoptionen

De nya teckningsoptionerna tas upp till handel i
samband med att omvandling av BTU till aktier
och teckningsoptioner sker. Handel kommer
äga rum under kortnamnet NANEXA TO 1, ISIN
SE0010520452.
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Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för
utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna
har samma rätt till utdelning som de befintliga
aktierna. Aktier som utgivits efter nyttjande av
teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till
utdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som inträffar närmast efter det att
de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Aktiebok

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med
adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23
STOCKHOLM, Sverige.

Aktieägares rättigheter

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning,
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie
med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning
som finns tillgänglig via Bolagets hemsida, dels
av aktiebolagslagen (2005:551).

Villkor och anvisningar

Övrigt

GCF är finansiella rådgivare åt Bolaget i samband
med Erbjudandet, och samarbetar härvid med
Mangold FK AB, som är emissionsinstitut.
Värdepappren är inte föremål för erbjudande
som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt
eller lösningsplikt. Inga offentliga uppköpserbjudanden har förekommit under innevarande eller
föregående räkenskapsår. Inga begränsningar i
att fritt överlåta värdepappren finns.
Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt
ifylld anmälningssedel kan komma lämnas utan
avseende. Endast en anmälningssedel per tecknare får insändas. Lämnas fler anmälningssedlar
in av samme tecknare beaktas endast den senast
inlämnade som lämnats in inom ramen för teckningstiden. Inga tillägg eller ändringar får göras i
den på anmälningssedeln förtryckta texten.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen
(2005:551) och regleras av svensk rätt.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

AFFÄRSIDÉ
Nanexa är ett drug delivery-bolag med inriktning
på att utveckla bolagets nanobaserade teknologiplattform PharmaShell®. Bolaget ska effektivt
driva innovativa projekt från upptäcktsfas till
utlicensiering av PharmaShell®-teknologin samt
specifika läkemedelsprojekt baserade på PharmaShell®-teknologin i preklinisk fas.

OPERATIVA MÅL
Nanexas övergripande operativa mål är att
etablera Bolaget på marknaden för drug delivery-teknologier för att långsiktigt skapa en stadig
intäktsström från utlicensiering av Bolagets teknologiplattform. Målsättningen är att starta detta
genom att innan utgången av år 2018 sluta tre
kommersiella avtal.

på den internationella marknaden. Genom samarbetspartners ges tillgång till de finansierings,
utvecklings- och marknadsföringsresurser som
krävs för att kliniskt utveckla, registrera, lansera
och marknadsföra produkten på den globala
marknaden. Strategin bygger på en affärsmodell
där Nanexa erhåller betalningar vid tecknande
av avtal, vid olika utvecklingssteg samt royalty
på försäljning. På så vis tidigareläggs intäkter till
Nanexa och reducerar kapitalbehovet vilket därigenom balanserar Bolagets affärsrisk.
Gällande Nanexas småskaliga produktion av
effektiva gasbarriärer kommer Bolaget fortsätta
producera mot kundorder. Nanexa kommer också stödja vidareutveckling av nya sensorsystem.

VISION

För Bolagets antifungiella beläggning och lågfriktionsyta avser Nanexa att inte aktivt driva utvecklingen utan söka partners för vidare utveckling
och kommersialisering av teknologierna.

Nanexas långsiktiga vision är att bli en av de ledande aktörerna inom drug delivery-marknaden.

INTÄKTSMODELL

SPETSKOMPETENS
Inom Nanexa finns idag spetskompetens och
lång erfarenhet inom bland annat följande områden: materialvetenskap, kemi, ytkemi, produktrelaterad forskning och utveckling, projektledning,
läkemedelsutveckling, klinisk medicin, immaterialrätt, marknadsföring och affärsutveckling
och affärsförhandling. Dessutom finns en stor
erfarenhet från och kunskap om den globala
läkemedelsindustrin.

STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN
Nanexas strategi innebär att Bolaget fokuserar på
den nanoteknikbaserade drug delivery-teknologin PharmaShell®, och utveckling i den prekliniska fasen i syfte att ingå licensavtal för teknologin
innan de kliniska faserna. Kommersialisering av
produkterna avses ske genom samarbeten och
licensiering av PharmaShell®-teknologin för
användning inom specifika indikationsområden,
till världsledande, industriella partners. För produktprojekt i egen regi avser Bolaget dokumentera projektet prekliniskt och förbereda en första
klinisk studie, att genomföra tillsammans med en
parter eller i egen regi.
På så sätt kan läkemedelsprodukter baserade
på PharmaShell®-teknologin göras tillgängliga
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Intäktsmodellen planeras huvudsakligen bestå
av tre delar både då det gäller utlicensiering av
själva PharmaShell®-teknologin eller om det gäller utlicensiering av läkemedelsprojekt baserade
på PharmaShell®-teknologin.
1. Betalning vid signering av licensavtal, för
tillgång till användande av tekniken/projektet för ett valt område eller applikation
2. Milstolpsbetalningar, utfaller vid avtalade
utvecklingssteg under ett samarbete
3. Royalty från samarbetspartnerns löpande
försäljningsintäkter

HISTORISK UTVECKLING
Nanexas verksamhet bygger på tillämpad grundforskning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala
universitet. Fem forskare från Ångströmlaboratoriet (Professor Jan-Otto Carlsson, Professor Mats
Boman, Professor Anders Hårsta, Dr. Mårten
Rooth och Dr. Anders Johansson), juridiska rådgivaren Jessica Östberg och affärsutvecklaren
Christian Östberg bestämde sig för att ta kunskapen som inhämtats från forskningen och överföra den till praktiska tillämpningar med målet att
kommersialisera produkter. Detta ledde till att
Nanexa bildades i december 2006.
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2007 - 2013
Inledningsvis ägdes Nanexa till lika delar av de sju
grundarna Jan-Otto Carlsson, Mats Boman, Anders Johansson, Mårten Rooth, Jessica Östberg,
Christian Östberg och Anders Hårsta. Anders
Hårstas engagemang i Nanexa upphörde 2010
och övriga grundare köpte hans aktier i lika delar.
Nanexas kärnkompetens kring ytbeläggningar
har under perioden 2007 – 2014 lett till ett flertal projekt, både i egen regi och på konsultbasis.
Under 2011 bildades dåvarande dotterbolaget
Candix AB och samma år genomfördes också en
nyemission av aktier i detta dotterbolag varpå 5
MSEK inkom. Antalet aktieägare i Candix ökade
därmed från en till tre. Företaget har sedan våren 2011 fokuserat sin verksamhet alltmer mot
life science och särskilt system för drug delivery
där fasta läkemedelspartiklar förses med ett skal
av ett keramiskt material för att på ett helt nytt
sätt styra upptag och fördelning av läkemedel i
människokroppen. Under 2011 påbörjade Bolaget sin inriktning mot PharmaShell® och mot
läkemedelsutveckling.
AstraZeneca bedömde PharmaShell® som ett av
de mest intressanta drug delivery-systemen på
marknaden vilket ledde till att ett samarbete parterna emellan påbörjades i maj 2013.

2014
Nanexas drug delivery-system PharmaShell®
rönte under 2014 stora forskningsmässiga
framgångar och intresset för tekniken ökade
från flera håll. I samband med detta beslutades
att bolaget behövde förstärkas med mer farmaceutisk erfarenhet. Flera tillämpningar och
potentiella produkter identifierades inom Life
Science. Med anledning av detta kom under 2014
Magnus Westgren, professor och överläkare vid
Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, in och förstärkte Nanexa med klinisk
kompetens och ett stort kontaktnät inom klinisk
forskning och tillämpning.

2015
Under inledningen av 2015 inleddes arbetet med
att förbereda Nanexa för en notering av Bolagets
aktie. Beslut fattades att ansöka om notering
av Bolagets aktie på AktieTorget och att inför
noteringen genomföra en nyemission. Stora resurser lades ned på att förbereda Nanexa inför
den granskning av Bolaget som AktieTorget alltid
genomför inför en notering. Under det första
kvartalet 2015 värvades Jan Sandström till att bli
ny styrelseordförande. Likaså under det första
kvartalet 2015 anställdes David Westberg som ny
VD. Den 5 februari 2015 antog styrelserna i Nanexa AB och Candix AB en fusionsplan, varefter
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Bolaget ansökte om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Fusionen registrerades den 30 april
2015. I samband med detta och en extra bolagsstämma den 27 april 2015, bytte Candix AB namn
till Nanexa AB. Genom detta bedrivs nu all verksamhet i ett och samma bolag, Nanexa AB (publ).
Under den extra bolagsstämman omvaldes Mia
Arnhult, Jan-Otto Carlsson och Magnus Westgren som ledamöter. Därutöver invaldes Jan
Sandström och Christian Östberg som ordinarie styrelseledamöter. Jan Sandström valdes till
ordförande.
Inför notering på AktieTorget genomförde Nanexa i maj en emission 1 150 000 aktier till teckningskursen 9,00 SEK varpå Bolaget tillfördes 10
350 kSEK före emissions- och garantikostnader.
Emissionen övertecknades med över 600 % och 1
304 nya aktieägare tillkom i Bolaget. Den 17 juni
inleddes handeln i Nanexa-aktien på AktieTorget.
I augusti erhöll Universitetslektor Denny Mahlin,
institutionen för farmaci, Uppsala universitet,
inom ramen för det VINNOVA-finansierade programmet ”Verifiering för samverkan” vid Uppsala
universitet, bidrag för samverkan med Nanexa.
Projektet avsåg att undersöka hur Nanexas drug
delivery-system PharmaShell® kan användas för
att göra svårlösliga läkemedel mer lösliga och
således mer biologiskt tillgängliga. Samarbetet
har löpt på enligt plan och har därefter avslutats.
I november erhöll Bolaget en order från Pacific
Northwest National Laboratory i USA. Ordern
vars värde uppgick till 240 kSEK avsåg ytbeläggning på sensorer som används för detektion av
radioaktiva ädelgasisotoper. Sensorernas uppgift är att upptäcka om det skett underjordiska
kärnvapensprängningar och Nanexas gasbarriär
ökar sensorernas prestanda och tillförlitlighet.
Ytbeläggningarna utförs i grunden med samma
teknik som Nanexa använder för drug deliverysystemet PharmaShell®.
Under hösten initierades diskussioner om licensiering av Bolagets antifungala ytbeläggning
i form av ett utvärderingsavtal med ett svenskt
medicintekniskt företag. I början av november
deltog Nanexa i ”BIO-EUROPE”-mötet i München
och knöt där kontakter med ett antal tänkbara
samarbetspartners och licenstagare för vidare
verifiering och utveckling av bolagets drug delivery-plattform PharmaShell®.
För räkenskapsåret 2015 uppgick Nanexas intäkter till 2 213 kSEK och resultatet efter skatt till
-4 126 kSEK. Den 31 dec 2015 hade Bolaget fyra
anställda. Därutöver fanns en konsult engagerad
på deltid
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2016

2017

I januari analyserade styrelsen olika alternativ för
att stärka Nanexas finansiella ställning. Detta ledde till att styrelsen i februari beslutade inleda förberedelserna för att genomföra en emission med
företrädesrätt för Bolagets nuvarande aktieägare. I februari lämnades två nya patentansökningar in. Patentansökningarna avser förbättringar
och vidareutvecklingar kring PharmaShell®. Likaså i februari utfördes lyckade in vivo-studier på
subkutan administrering av läkemedelspartiklar
belagda med PharmaShell® på råttor.

Under mars månad anställde bolaget Emma
Mårtensson som analytisk kemist vilket medförde att majoriteten av alla kemiska analyser nu
kan utföras internt i bolaget. Detta effektiviserar
arbetet och minskar dessutom kostnaderna för
analystjänster avsevärt.

Samarbetet med AstraZeneca har under året
fortsatt med bibehållen styrka.
Den 6 april 2016 beslutade en extra bolagsstämma att öka Bolagets aktiekapital med högst 328
295,91 kSEK genom emission av högst 2 536 644
aktier till teckningskursen 8,00 SEK per aktie. Emissionen blev tecknad till 103,4% och Bolaget fick
därmed in 20,3 MSEK före emissionskostnader.
I juli månad presenterade Nanexa ett nytt skalmaterial som komplettering till det tidigare skalmaterial Bolaget använt till PharmaShell®. Den
nya titandioxidytan som är verifierad in vitro,
skyddas inom Nanexas befintliga patentportfölj
och med den nya tekniken vidgas möjligheterna
för PharmaShell®.
I slutet på september månad beviljades Nanexa
ett tillväxtlån på 5,7 MSEK från ALMI. Syftet med
stödet var att möjliggöra investeringar i utrustning för att skala upp processen för PharmaShell®, samt annan utrustning för att effektivisera
utvecklingsarbetet. Det beviljade lånet är amorteringsfritt de första 30 månaderna och har en
löptid på 8 år.
I oktober breddade Bolaget sin interna kompetens genom att anställa Joel Hellrup, doktor i farmaci, till sin utvecklingsavdelning. Joel som tätt
innan disputerat från Uppsala universitet inom
området nanokompositioner för läkemedel ansvarar för att arbeta med formuleringsutveckling
inom ramen för Nanexas drug delivery-plattform
PharmaShell®.
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I maj månad erhöll Nanexa ett patentgodkännande i USA. Patentet med titeln ”Polymeric protective layer” – bolagets antifungiella yta, har därmed
formellt godkänts i USA. Patentet omfattar produkten, metoden för tillverkning av produkten
samt dess användande. Patentet innebär ett
skydd till och med år 2030.
Bolagets samarbete med AstraZeneca har fortsatt och fortsätter med bibehållen aktivitetsnivå.
Nanexa har under tredje kvartalet genomfört en
omfattande djurstudie med syfte att visa möjligheter att använda PharmaShell® för depåberedningar. I studien gav man råttor olika doser med
en läkemedelssubstans belagd med PharmaShell® av olika skaltjocklekar och jämförde med
läkemedlet utan PharmaShell®. Studien som utfördes på Charles River Laboratories i Skottland
varade i tre veckor, vilket är betydligt längre än
tidigare studie som varade i sex dagar.
Resultaten från mätningarna av substansen i
blodplasman visade att nivåerna efter en initialt
högre koncentration snabbt klingade av till en
konstant nivå, vilken bibehölls genom återstoden
av studien utan tendens till avklingning. Av detta
drog Bolaget slutsatsen att depåfunktionen varar
längre än de tre veckor som Nanexa följde råttorna i denna studie. Dessutom visade resultaten
att plasmanivåerna var beroende av både dos
och skaltjocklek, vilket ger Nanexa viktiga verktyg
för att kunna designa läkemedelsdepåer utifrån
specifika medicinska behov.
Bolaget såg, efter denna studie, behovet av att
göra längre studier för att utvärdera hur länge
depåerna är verksamma. Studien gav dessutom viktiga säkerhetsresultat i form av biodistributionsdata som visar att skalmaterialet inte
ansamlas i vitala organ samt att vävnaden där
depåberedningen injicerats inte påverkats negativt. Säkerhetsresultaten är viktiga inför diskussioner med potentiella partnerbolag.
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PHARMASHELL® - NANEXAS HUVUDTEKNOLOGI
Nanexa har utvecklat ett helt nytt drug delivery-system, PharmaShell®, som av Bolaget
bedöms har stor potential att revolutionera läkemedelsadministrering och formulering i framtiden. Nanexas system bygger på fullständig
inneslutning av fasta nano- eller mikropartiklar
av läkemedelssubstans i extremt tunna skal.
PharmaShell® förser även läkemedelspartiklarna
med en väldefinierad yta utåt vilken kan underlätta för olika typer av målstyrningsmolekyler att
binda till läkemedelspartiklarna. PharmaShell®
som är Nanexas huvudteknologi förväntas av
Bolaget ge bland annat följande fördelar:
•• Styrd och förlängd frisättning, styrd
och förlängd cirkulationstid och
därigenom depåfunktion
•• Möjlighet till målstyrning
•• Hög drug load (andel aktiv substans)
•• Förlängd hållbarhet för känsliga
läkemedel genom att skydda
substansen från fukt och syre
•• Nya immaterialrättsliga skydd för
utgångna patent

PHARMASHELLS® EGENSKAPER
PharmaShell innesluter fasta läkemedelspartiklar i storleksintervallet nano- till mikrometer.
Inneslutningen görs genom en tillverkningsprocess där ett nanometertjockt skal bildas direkt
utanpå läkemedelspartiklarna.
®

Skalen som innesluter läkemedlet är täta, stabila
och designade för att sakta men fullständigt lösas upp i kroppen. Nanexa kan genom att justera
tjockleken på PharmaShell®-skalet bestämma
frisättningsprofilen för läkemedlet i kroppen,
t ex kan en depå med PharmaShell® släppa ut
en kontrollerad mängd läkemedel kontinuerligt
i flera månader. Vid målstyrning av läkemedel
intravenöst är en längre cirkulationstid i blodomloppet en önskvärt egenskap.
Drug load är ett mått på halten av den aktiva substansen i ett läkemedel. Eftersom PharmaShell®
tillverkas direkt på ytan av läkemedelspartiklar
uppnås en drug load som sällan understiger 70%.
Detta kan sättas i relation till konkurrerande system där drug load kan vara i storleksordningen
20%.
En annan positiv egenskap med PharmaShell®
är att de helt täta skalen kan förlänga lagringshållbarheten hos känsliga läkemedel. Detta har
visats genom att skalen helt förhindrar att syre,
vatten eller andra föroreningar tränger in till
läkemedlet.

Nya immaterialrättsliga skydd för
läkemedelssubstanser med utgångna patent

Genom användande av PharmaShell® kan läkemedelsindustrin få nytt immaterialrättsligt skydd
för substanser där patenten är på väg att löpa ut.
PharmaShell® i kombination med tidigare kända
läkemedelssubstanser bedöms av Bolaget kunna
ge nya medicinska fördelar och därigenom kan
läkemedelsbolag som licensierar PharmaShell®
erhålla stora konkurrensfördelar.

BELÄGGNINGSTEKNIKEN BAKOM ”DRUG DELIVERY”-SYSTEMET
PHARMASHELL®
Med ALD-tekniken (Atomic Layer Deposition) kan
man åstadkomma extremt tunna skikt med god
precision på flertalet läkemedelssubstanser.
ALD är Nanexas kärnkompetens och inom företaget finns flera decenniers erfarenhet av tekniken.
ALD har traditionellt använts inom nano- och
mikroelektronik och nästan all elektronisk utrustning idag innehåller komponenter som delvis
tillverkats med hjälp av ALD.
Tekniken bygger på växelvis reaktion mellan
gasformiga utgångsmaterial som på en yta (av
vilken geometri som helst) bygger upp skikt atomlager för atomlager. När skiktet läggs på, och

Verksamhetsbeskrivning

innesluter, små partiklar kallas det för ett nanoskal. PharmaShell® utgörs av ett sådant skal.
Skalen som byggs upp skapar ett jämntjockt,
tätt lager som långsamt löses upp i efter administrering. Materialet är uppbyggt så att det vid
upplösning i kroppen inte ska ge några toxiska
restprodukter eller risk för ackumulering i kroppens organ. Nanexa har valt ett keramiskt material som skal på läkemedelspartiklar i sitt drug
delivery-system.
Med ALD har andra forskare tidigare belagt
nanopartiklar, men inte just läkemedelsnanopartiklar. Vissa problem har dock stått olösta. Nanopartiklar tenderar nämligen att agglomerera,

17

d.v.s. bilda kluster som sitter ihop och är svåra
att få isär. Ett skal bildas då kring klustret och
inte på de enskilda nanopartiklarna. I Nanexas
tillämpning är inte detta acceptabelt. Det finns
vetenskapliga artiklar om att det gjorts försök att
använda ALD i kombination med en fluidiserande bädd, d.v.s en anordning där partiklar tillåts
sväva fritt på en luftkudde under beläggning.
Detta i syfte att åstadkomma individuell beläggning av partiklar, men även med denna teknik
bildar nanopartiklarna kluster. Klusterbildningen
är ett särskilt stort problem hos lätta nanopartiklar, som är den typen av partiklar som är av
störst intresse för läkemedelsindustrin. Det finns
också så kallade våtkemiska metoder för att förse nanopartiklar med skal men dessa metoder

förutsätter att läkemedlet inte löser upp sig i
vatten och vattenliknande lösningsmedel, vilket
är en begränsning.
Ovanstående problem har Nanexa löst och tekniken har patentsökts. Nanexa löste problemet
genom att sekvensera ALD-beläggning och utveckla en metod för att separera små och lätta
nanopartiklar med hjälp av ultraljud (sonikering).
Innan patentansökan lämnades in utfördes en
rigorös nyhetsgranskning, d.v.s. en genomgång
av tidigare känd teknik, av en extern specialist
initierad av Bolagets tidigare patentkonsult på
Brann AB. Uppfinningen bedömdes efter nyhetsgranskningen vara patenterbar av Bolaget och
dess patentkonsult.

NANEXAS ÖVRIGA TEKNIKOMRÅDEN
NANEXAS GASBARRIÄR
Nanexa har en småskalig produktion av effektiva
gasbarriärer för detektorer avsedda att undersöka förekomsten av radioaktiva xenonisotoper som enbart uppkommer vid detonation av
kärnvapen.
Analysutrustning för att detektera radioaktiva
xenonisotoper är utplacerade runt hela jordklotet av FN-organet CTBTO (Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization). Nanexa
anlitades för att utveckla en gasbarriär som
hindrar xenongas från att tränga in i detektorer
som används i denna analysutrustning. Nanexa
lägger ett ca 100 nanometer tjockt och helt tätt
lager av aluminiumoxid på insidan av sensorerna
med hjälp av ALD. Aluminiumoxiden är genomsläpplig för beta- och gammastrålning men inte
för xenongas, vilket är en förutsättning för att radioaktivt xenon ska kunna detekteras. Projektet
har varit lyckosamt och ytan används nu på ett
stort antal sensorer världen över.

ANTIFUNGIELL BELÄGGNING
Nanexa har utvecklat ett beläggningssystem
för medicinska polymera produkter som skyddar mot inväxt av svamp, såsom det vanliga
svampsläktet Candida.
Svampinväxt i en medicinskteknisk produkt kan
leda till att produkten skadas, vilket medför
negativa konsekvenser för patienten. Nanexas
beläggning är inte beroende av långsam frisättning av antimykotika eller liknande metoder för
direkt behandling av candidainfektion hos en
patient. Istället skyddar beläggningen det polymera materialet i den medicinska produkten från
svampinväxt.

Verksamhetsbeskrivning

Den antifungiella beläggningen består av två
polymerskikt, ett inre aktivt skikt som har en
antifungiell verkan och ett yttre skyddsskikt som
förhindrar utarmning av det aktiva inre skiktet.
Denna metod där man använder två skikt, ett
verksamt och ett skyddande, möjliggör utformningen av en produkt med enastående skydd
mot svampangrepp, men som fortfarande har
kvar de utmärkta biokompatibla egenskaperna
av medicinskt silikon som vanligtvis är materialet
som de svamputsatta produkterna består av.

LÅGFRIKTIONSBELÄGGNING FÖR KATETRAR
Nanexa har under en tid undersökt borsyra som
ersättningsmaterial för silikonoljan i så kallade
perifera venkatetrar. Anledningen till det är att
ny lagstiftning och hårdare kundkrav har medfört att nya komponenter som stickskydd och
blodstänkskydd måste adderas. När dessa komponenter adderas till katetrarna, ökar friktionen
avsevärt mellan de olika delarna. I de adderade
komponenterna finns delar som pressas mot
varandra med ett högt tryck. Det höga trycket
pressar undan silikonoljan vilket resulterar i den
ökade friktionen. Nanexa förväntar sig att problemet inte uppstår med Bolagets lågfriktionsbeläggning eftersom borsyran fungerar som ett fast
smörjmedel. Smörjmedlet blir som en del av produkten och kan inte trängas undan, något som
inget flytande smörjmedel kan åstadkomma.
Borsyra har också tidigare använts som tillsats
i till exempel petroleum, som just smörjmedel.
Förutom att borsyran fungerar som ett lågfriktionsmaterial är den också milt antiseptisk utan
att vara giftig. Idag används den som tillsats i
ett flertal läkemedel, till exempel i ögondroppar
Oculac®. Ytterligare en fördel med borsyran är att
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den lätt tas upp och om hand av kroppen, utan
att anrikas i blodbanan.
Den globala användningen av så kallade perifera
venkatetrar inom sjukvården är väldigt stor. De
används i nästan alla behandlingar då en patient läggs in på ett sjukhus för att administrera

infusionsvätskor och läkemedel samt för att ta
blodprov. Det används cirka 750 miljoner venkatetrar i västvärlden varje år. Den globala marknaden var värd 4 miljarder USD 2011 och beräknas
vara värd 6,6 miljarder USD år 2017. Marknaden
domineras av ett par stora aktörer som BD (Becton, Dickinson and Company) samt B. Braun.

VIKTIGA SAMARBETEN
Nanexa har ett nära samarbete med AstraZeneca, vilket är någonting som Bolaget anser är viktigt och som man även fortsättningsvis kommer
att prioritera.

ASTRAZENECA
AstraZeneca har under några år inventerat marknaden efter innovativa drug delivery-system.
AstraZeneca bedömde i maj 2013 att Nanexas
drug delivery-system PharmaShell® hade kommersiell potential vilket ledde till att AstraZeneca
och Nanexa ingick ett samarbete. Tillsammans
med AstraZeneca studeras funktionen hos PharmaShell®. Samarbetet och intresset för Pharma
Shell® har sedan dess fortsatt.
AstraZeneca och övriga stora läkemedelsföretag
står som tidigare påpekats inför ett flertal utmaningar som PharmaShell® antas kunna bidra till
att lösa. En sådan utmaning kan vara att förlänga
cirkulationstiden i blodomloppet och på så vis öka
sannolikheten att den aktiva substansen når rätt
målorgan i kroppen eller att styra upplösningen
av läkemedelssubstans så att den frigörs under
en längre tid. Dessa problem bedöms kunna lösas
genom att PharmaShell® fördröjer upplösningen
av läkemedlet samt tillhandahåller en lämplig yta
för målstyrningsmolekylen att sitta på.

Verksamhetsbeskrivning

Nanexa och AstraZeneca har ingått ett Material
Transfer and Feasibility Study Agreement, vilket
innebär att AstraZeneca genomför studier av
PharmaShell® in vitro (laboratoriestudier) och studier in vivo (djurstudie).
Nanexa äger de immateriella rättigheter som kan
framkomma och som rör PharmaShell®. Efter
avslutade in vivo studier har AstraZeneca en exklusiv utvärderingsperiod på tre månader. Under
denna period ska AstraZeneca utvärdera resultaten och bestämma om bolaget är intresserat
av att ingå ett utvecklings- eller licensavtal med
Nanexa. Om avtal ingås ska parterna förhandla
ett sådant avtal under en period om nittio dagar.
Under vissa förutsättningar har AstraZeneca vidare en Right of First Offer under en period om
tolv månader. Båda parterna har rätt att avsluta
avtalet i förtid, med undantag för att Bolaget inte
har rätt att säga upp avtalet i förtid från och med
den tidpunkt då AstraZeneca har initierat djurstudien. Samarbetet är icke exklusivt. Respektive
part svarar för sina egna kostnader i samarbetet.

19

LEGAL STRUKTUR
Bolaget äger inga dotterbolag eller intressebolag i
Sverige eller utomlands. Nanexa bedriver för närvarande endast verksamhet i Sverige.

OPERATIV STRUKTUR
Nanexas operationella struktur är indelad i följande avdelningar:

arbetat på de stora läkemedelsbolagen och har
tillsammans mer än 60 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, marknadsföring, marknadsanalys
och affärsutveckling.

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
Bolagets avdelning för ekonomi och administration hanteras av extern redovisningsbyrå. Det
löpande arbetet med ekonomi och administration
sker i nära dialog med Bolagets verkställande
direktör.

MEDARBETARE

UTVECKLING
Inom avdelningen för utveckling verkar fyra
personer varav två (Anders Johansson och
Mårten Rooth) är medgrundare till Nanexa.
Anders Johansson, disputerad materialkemist,
är utvecklings- och patentansvarig. Johanssons
huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning och
produktutveckling som berör PharmaShell® och
andra projekt, analys med fokus på mikroskopi
och även IP-strategi inom ramen för utvecklingen
och att därigenom tillse att Nanexa hela tiden under utvecklingsarbetet arbetar mot att generera
nya patenterbara uppfinningar.
Mårten Rooth, disputerad materialkemist, är
forsknings- och laboratorieansvarig på Nanexa.
Rooths huvudsakliga arbetsuppgifter är ALD-processen och allt som har med detta att göra,
inkluderande service, ombyggnationer, litteraturkännedom, forskning och produktutveckling som
berör PharmaShell® och övriga projekt.
Joel Hellrup, disputerad apotekare, anställdes i oktober 2016 och ansvarar för formulering av PharmaShell® samt är delaktig i processutvecklingen
för PharmaShell®.
Emma Mårtensson, apotekare som anställdes i mars 2017, ansvarar för kemisk analys av
PharmaShell® och läkemedelsberedningar med
PharmaShell®.

AFFÄRSUTVECKLING
Avdelningen för affärsutveckling består av den
verkställande direktören David Westberg samt
även Otto Skolling och Sven Undeland som båda
är fristående konsulter. Alla tre har tidigare

Verksamhetsbeskrivning

Nanexa är ett kunskapsföretag vilket innebär att
rekrytering, utbildning och kompetensutveckling
är av stor betydelse. Bolaget söker attrahera
medarbetare med spetskompetens genom att erbjuda en intressant arbetsmiljö innefattande stort
ansvar och marknadsmässiga anställningsvillkor.
Den 30 september 2017 var antalet anställda
inom Bolaget fem personer, varav en kvinna. Därutöver engageras konsulter med specialistkompetens utifrån behov. Under 2018-2019 planeras att
anställa ytterligare en till två personer på utvecklingsavdelningen för att skapa förutsättning att
arbeta med flera samarbetsprojekt parallellt.

MILJÖFAKTORER
Nanexas verksamhet är inte tillståndspliktig vad
avser miljöfrågor och enligt Bolagets bedömning
är detta något som inte kommer att förändras i
närtid. Det finns inga miljöfaktorer som påverkar
Bolagets användning av dess materiella anläggningstillgångar. Omsorg om miljö och medarbetare är en integrerad del i Nanexas verksamhet.
Bolagets övertygelse är att omsorg ger hög kvalitet
och en långsiktigt god utveckling vilket kommer
såväl Bolaget som dess kunder och samhället till
godo. Hälsa, miljö och säkerhet är tre hörnpelare i
omsorgen om medarbetare och omgivning.
Ambitionen är att verka för att skydda medarbetare och omgivande miljö. Nanexa arbetar
kontinuerligt och systematiskt för att minimera
verksamhetens miljöpåverkan. Bolaget följer nuvarande miljölagstiftning. Bolagets inköp skall i
möjligaste mån göras utifrån ett miljöperspektiv
och Nanexa skall verka för effektivisering av materialåtervinning. Medarbetarna görs medvetna
om hur de som individer kan minska företagets
miljöpåverkan. Detta hänger intimt samman med
att vara sparsam med Bolagets resurser. Bolaget
arbetar för att visa full öppenhet i miljöfrågor. Bolaget bedriver arbetsmiljöarbete för att säkerställa
att rådande arbetsmiljölagstiftning efterlevs.
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”Det är med stor tillförsikt jag ser

fram emot kommande års utveckling
av PharmaShell® och Nanexa.”
David Westberg, VD

MARKNAD

Värdet av den globala läkemedelsmarknaden för förskrivningsprodukter uppgick 2015 till 742
miljarder USD och är förväntad att växa till 1120 miljarder USD år 2022. USA är och förblir den
största marknaden med ca 30% av den globala marknaden. De fyra största segmenten (sjukdomsindikationerna) är idag cancer (onkologi), antidiabetes, antivirologi och antireumatologi,
vilka tillsammans motsvarar ca 30% av det totala värdet. Det teknologisegment som ökar år
efter år är bioteknologiskt framställda läkemedel (stora molekyler med biologiskt ursprung, t.ex.
antikroppar) vilka idag står för cirka 25 % av försäljningen (Källa: Evaluate Pharma World Preview
2016).

Enligt Cientifica Ltd är marknaden för nanobaserade läkemedel i en starkt ökande fas från 30
miljarder USD år 2015 till 136 miljarder USD år 2021.

Marknad

22

Marknaden för onkologi identifierades som ett nyckelområde med den största andelen nanobaserad
drug delivery.

Källa: 2015 Transparency Market Research, Nanotechnology Drug Delivery Market: Global Industry Analysis, Size, Share,
Growth, Trends, and Forecast 2015 – 2023.

Under 2016-2017 har Nanexa tagit ytterligare steg för att konkretisera marknadsmöjligheterna. Nanexas plattform och produkter kommer inte bara att konkurrera med nanobaserade läkemedel utan
kommer i slutänden även att jämföras med alla andra produkter på marknaden. Kunder, läkare, patienter och betalare, är i grunden inte beroende av hur läkemedlet är tillverkat eller vilken teknologi
som använts för tillverkning, utan produktens attraktivitet är till största del beroende på skapad produktdifferentiering och vilka kliniska fördelar som produkten levererar.
I den analys av nuvarande läkemedelsmarknad och dess potentiella utveckling fram till år 2022 är
onkologiområdet det segment som idag har störst värde och som också tillskrivs den största tillväxtpotentialen fram till år 2022.

Marknad
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Terapiområde

Global försäljning 2015 (BUSD)

Global försäljning 2022 (BUSD)

Årlig tillväxt (%)

Onkologi

83

190

12

Antidiabetes

42

66

6,8

Antireumatologi

49

54

1,6

Antiviral

51

51

0

Vacciner

28

39

5,1

Bronkdilatorer

30

35

2,0

Källa: Evaluate Pharma World Preview 2016

Onkologiområdet står inte bara för ett stort marknadsvärde, det återstår också stora kliniska behov att tillfredsställa vad gäller bättre behandling
och i förlängningen bättre överlevnadsprognos
för patienterna. Utvecklingen inom onkologiområdet går snabbt och nya behandlingar samt behandlingskombinationer utvärderas regelbundet
då det finns många olika typer av tumörer. Det
finns således många möjligheter för Nanexas
drug delivery-plattform att ge betydliga förbättringar jämfört med dagens behandling.
I nedanstående tabell visas antalet diagnostiserade per år (Incidenser) i USA av några vanligt
förekomna cancertyper och dödsantal 2015.
Cancertyp

Incidens

Dödstal

Lung och bronk

221 000

158 000

Bröst

234 000

41 000

Prostata

220 000

28 000

Kolon och rektum

93 000

50 000

Pankreas

49 000

41 000

Lever och galla

36 000

25 000

Nanexa bedömer att onkologiområdet har både
stor potential, många möjligheter och företagets
drug delivery-plattform kan där tillföra stort
värde. Samtidigt bedömer bolaget att PharmaShell® är intressant för flertalet indikationer med
betydande marknadspotential även utanför
onkologiområdet.

KUNDSTRUKTUR
Då Nanexas verksamhet fokuserar på drug delivery-plattformen PharmaShell® är de huvudsakliga kunderna dvs potentiella partners större
internationella läkemedelsföretag men även
internationella nischföretag inom läkemedelsbranschen. Bolaget är och kommer under ett antal år vara beroende av ett fåtal kunder. Nanexa
kommer också ha kunder som för närvarande
består av myndigheter, exempelvis Totalförsvarets Forskningsinstitut, och andra medelstora
företag som Scienta Sensor Systems AB, samt

Marknad

även internationella företag eller organisationer.
Dessa kunder köper en service där Nanexas helt
gastäta ytbeläggning används på sensorer.

LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS
Nanexas leverantörer utgörs främst av leverantörer av utrustning, exempelvis det finska företaget Picosun OY som är leverantör av Bolagets
ALD-reaktorer. Bolaget har också knutit till sig
serviceleverantörer för exempelvis djurstudier
och bioanalys. Förutom dessa leverantörer
har Nanexa ett flertal samarbetspartners vilka
alla är viktiga för Bolagets utveckling. Bolaget
är och kommer i sin fortsatta verksamhet att
vara beroende av ett fåtal leverantörer och
samarbetspartners.

KONKURRERANDE AKTÖRER
Antalet aktörer inom området för nanobaserad
drug delivery är relativt stort med ett flertal
både stora och mindre företag. Marknaden
utgörs dock främst av mindre företag. Alltifrån
startup-företag till företag som kommit längre
i sin utveckling såsom CytImmune Science och
Camurus. Enligt Eurostats omfattande data finns
inom EUs nanomedicinindustri 97 startup-företag, 64 små och medelstora företag och 38 stora
företag. De stora företagen driver endast individuella nanomedicinprojekt eller har individuella
nanoteknologibaserade produkter på marknaden, d.v.s. nanoteknologin bidrar för närvarande
lite till deras totala affärsverksamhet. Det bedrivs
också omfattande forskningsverksamhet inom
området på universitet och forskningsinstitut
över hela världen. Företagen och forskningsgrupperna arbetar med en stor mängd olika drug
delivery-system som till exempel nanopartiklar,
liposomer och dendrimerer. Det finns även tidiga
initiativ att använda ALD inom läkemedelsapplikationer. Genom sin patenterade teknologi som
adresserar viktiga medicinska behov förväntas
Bolaget inta en efterfrågad nisch inom hela drug
delivery-sektorn.
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KONKURRERANDE TEKNIKER
PharmaShell® konkurrerar framförallt med de
fyra största etablerade nanobaserade teknikerna
som redan finns på marknaden:
•• Nanokristaller
•• Polymerbaserade tekniker
(inkluderande miceller och
dendrimer)
•• Liposomer
•• Nanopartiklar
Nanexas PharmaShell® är enligt Bolagets bedömning ett unikt system på denna marknad som på
flera sätt adresserar och undviker flertalet av de
konkurrerande systemens begränsningar.

NANEXAS POSITION PÅ MARKNADEN
Bolaget bedömer att PharmaShells®unika egenskaper tillsammans med det stora intresset
från den globala läkemedelsindustrin för drug
delivery-system i allmänhet och av patenterade
nanosystem i synnerhet, ger Nanexas projekt
stor potential för att etablera licensavtal på
den globala marknaden. Vidare är det Bolagets
bedömning att läkemedelsindustrin kan erhålla förlängda patentskydd på substanser vars
patent har löpt ut genom att förse dem med

Marknad

PharmaShell®, något som ger stora konkurrensfördelar för licenstagare.
Nanexa driver utvecklinga av PharmaShell® i preklinisk fas med målsättningen att påvisa den produktdifferentiering det kan innebära att utveckla
en läkemedelsprodukt baserad på PharmaShell®.
Det långsiktiga målet är att etablera Nanexa som
ett ledande företag inom drug delivery marknaden och att under nästkommande år sluta tre
kommersiella avtal.
Nanexas plattform PharmaShell® ger många
möjligheter till produktdifferentiering:
•• Styrd frisättning, cirkulationstid och
depåfunktion
•• Hög läkemedelsandel (drug load)
•• Skydd för toxiska substanser
•• Möjlighet att skydda substanser från
nedbrytning i kroppen
•• Förbättrad målstyrning
Dessa tekniska egenskaper kan uppfylla flera
av de medicinska behov som finns inom onkologiområdet, bl.a. är läkemedlen ofta av toxisk
karaktär och därför är det en stor fördel om exponering av frisk vävnad kan undvikas genom att
läkemedlet frisätts lokalt vid den sjuka cancercellen, där det ska verka.
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PATENT OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Patent- och varumärkesskydd är viktiga områden
för Nanexa och Styrelsen bedömer att Bolaget
har ett gott skydd. För att skydda Bolagets immateriella tillgångar och konkurrensfördelar utöver
patenten, använder Nanexa specifika sekretessbelagda processkunskaper. Det patenträttsliga
skyddet för teknologin bedöms vara viktigt för att
skydda teknologin, dock inte ensamt avgörande.
PharmaShell® är patentsökt som produkt, men
även metoden för framställning och dess användning omfattas av det sökta patentskyddet.
Nanexas IP-strategi bygger på breda och starka
immaterialrättsliga skydd och i Bolagets forsknings- och utvecklingsstrategi finns ett uttalat
mål att ta fram nya patentansökningar. Nanexas
har sökt patent- och varumärkesskydd för sina
produkter på alla större marknader. Två patentgrupper är primära:
Drug delivery-systemet (PharmaShell®) – Patentansökan är inlämnad för produkt, tillverkningsmetod och användning. Patentet befinner sig
nu i nationell fas där man i enskilda länder och
regioner lämnar in patent-ansökningar utgående
ifrån den prioritetsgrundande först inlämnade
ansökan och PCT-ansökan (se tabellen nedan).
Varumärket PharmaShell® är registrerat vid

Patent och immateriella rättigheter

OHIM (EU) och den registreringen ligger även
som underlag för en internationell registrering.
Antifungal beläggning – patent är beviljat i Sverige och USA och med utgångspunkt från det
patentet ansöks även patent med samma prioritetsdatum vid EPO (Europeiska patentverket).
Nanexas grundpatent lämnades in 2013 och ger
skydd under 20 år, så med PharmaShell® kan
läkemedelsindustrin få nytt immaterialrättsligt
skydd till år 2033 för substanser där patenten
är på väg att löpa ut. Detta kan ge läkemedelsindustrin stora kommersiella fördelar genom att
minska generisk konkurrens. Nanexa räknar också med att ansöka om fler patent och därigenom
förlänga skyddstiden ytterligare.
Innan patentansökan för PharmaShell® lämnades in utfördes en omfattande nyhetsgranskning,
d.v.s. en genomgång av tidigare känd teknik, av
en extern specialist initierad av bolagets tidigare
patentkonsult på Brann AB. Uppfinningen bedömdes efter nyhetsgranskningen vara patenterbar av bolaget och dess patentkonsult.
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PATENT OCH PATENTANSÖKNINGAR
Nanexa innehar två beviljade patent och har inlämnat nio patentansökningar enligt följande:
Patent/Patentansökan

Patentskydd
upphör

Geografisk
täckning

Produkt, tillverkning,
användning

Patent

17 sep 2030

Sverige

Antifungal beläggning

Produkt, tillverkning,
användning

Patent

17 sep 2030

USA

Antifungal beläggning

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

EU (EPO)

PharmaShell®

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

Kanada

PharmaShell®

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

USA

PharmaShell®

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

EPO

PharmaShell®

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

Kina

PharmaShell®

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

Indien

PharmaShell®

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

Japan

PharmaShell®

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

Sydkorea

Produkt, tillverkning,
användning

Patentansökan

n/a*

USA

Namn

Avser

Antifungal beläggning

Lågfriktionsbeläggning
för venkatetrar

* Patent ännu inte beviljat men vid beviljande räcker patentskyddet till år 2033

VARUMÄRKESSKYDD
Varumärket PharmaShell® är registrerat inom EU som ord och figurmärke och gäller till och med 2025, men kan förlängas under obegränsad tid. Varumärkesskyddet avses att breddas för att gälla hela världen.

ÖVRIGT
Därutöver innehar Nanexa ett antal domännamn: bl.a. nanexa.se och nanexa.com.

Patent och immateriella rättigheter
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FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG

Nedan presenteras Bolagets finansiella ställning i sammandrag för räkenskapsåren 2015 och 2016.
Nedanstående finansiell översikt för helåret 2015 och 2016 är hämtad ur Bolagets årsredovisning
för respektive år. Den finansiella informationen för Q2 2017 och Q2 2016 är hämtad från Bolagets
kvartalsrapport för Q2 2017 som varken är reviderad eller översiktligt granskad av Bolagets revisor.
Följande information bör läsas tillsammans med de reviderade rapporterna och de icke reviderade
kvartalsrapporterna som införlivas via hänvisning. Fördjupad information avseende fluktuationer
mellan perioderna återfinns i rapporterna. Nanexa lämnar Q3 2017 rapport under teckningsperioden
vilket innebär att rapporten ej finns med i detta Memorandum. Samtliga reviderade rapporter finns
att tillgå på Bolagets hemsida (www.nanexa.com). Redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Bolagets revisor har ej
granskat några andra delar av detta Memorandum.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
2017
(ej reviderad)

2016
(ej reviderat)

2016
(reviderad)

2015
(reviderad)

6 mån (Q1-Q2)

6 mån (Q1-Q2)

12 mån

12 mån

35

180

280

659

1 250

803

1 744

1 555

Övriga externa kostnader

-2 119

-1 479

-3 152

-2 191

Personalkostnader

-2 522

-1 920

-4 222

-3 286

-750

-474

-958

-741

-18

-1

-7

-6

-4 124

-2 890

-6 316

-4 011

0

0

0

0

-54

-29

-33

-115

Resultat efter finansiella poster

-4 178

-2 919

-6 349

-4 126

Resultat före skatt

-4 178

-2 919

-6 349

-4 126

-

-

-

-

-4 178

-2 919

-6 349

-4 126

kSEK
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter

Skatter
Skatt på periodens/årets resultat
Periodens/årets resultat

Finansiell information i sammandrag
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
kSEK

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

2015-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

5 884

4 459

5 021

3 743

Materiella anläggningstillgångar

2 888

31

246

34

Summa anläggningstillgångar

8 772

4 490

5 267

3 777

702

957

2 077

727

Likvida medel

8 164

19 076

13 244

3 289

Summa omsättningstillgångar

8 866

20 033

15 322

4 016

17 638

24 523

20 589

7 793

12 786

20 396

16 964

6 065

Långfristiga skulder

3 204

245

1 725

250

Kortfristiga skulder

1 648

1 648

1 900

1 478

17 638

24 523

20 589

7 793

2017

2016

2016

2015

6 mån (Q1-Q2)

6 mån (Q1-Q2)

12 mån

12 mån

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-2 164

-2 446

-6 405

-3 293

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-4 254

-1 187

-2 448

-1 745

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

1 339

19 420

18 809

8 325

Periodens kassaflöde

-5 080

15 787

9 956

3 287

Likvida medel vid årets början

13 244

3 289

3 289

2

8 164

19 076

13 244

3 289

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa Tillgångar

Eget Kapital och skulder
Eget kapital

Summa eget kapital och skulder

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
kSEK

Likvida medel vid
periodens/årets slut

Finansiell information i sammandrag

29

NYCKELTAL
2017

2016

2016

2015

6 mån (Q1-Q2)

6 mån (Q1-Q2)

12 mån

12 mån

Eget kapital

12 786

20 396

16 964

6 065

Rörelseresultat

-4 124

-2 890

-6 316

-4 011

72,5

83,2

82,4

77,8

-23,7

-11,9

-30,8

-52,9

Medelantalet anställda

5

4

4

4

Omsättning per anställd

7

45

70

164,8

n/a

n/a

n/a

n/a

kSEK

Soliditet (%)
Avkastning på totalt kapital (%)

Utdelning per aktie

DEFINITION AV NYCKELTAL
Eget kapital

Eget kapital definieras av hur stort det egna kapitalet är vid periodens slut. För en potentiell investerare är detta nyckeltal intressant eftersom
man enkelt kan jämföra det egna kapitalet med
balansomslutningen för att få en bild av bolagets
finansiella struktur.35/5

Rörelseresultat

Rörelseresultatet är ett mått på företagets vinst
före räntor och skatter. Med detta nyckeltal får
man fram vilken lönsamhet som verksamheten
har. För en potentiell investerare är detta nyckeltal intressant eftersom att investeraren kan se
om rörelsens resultat.

Soliditet

Soliditet räknas ut genom att ta eget kapital i
jämförelse med balansomslutningen. Med detta
nyckeltal får man fram hur stor andel av bolagets
tillgångar som finansierats med eget kapital. För
en potentiell investerare är detta nyckeltal intressant eftersom att man med ett enkelt nyckeltal
kan jämföra hur den finansiella strukturen ser ut.

Avkastning på totalt kapital

företaget kan skapa avkastning med de totala
tillgångar som företaget innehar.

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda baseras på antalet tjänster på företaget omräknat till heltidstjänster.
För en potentiell investerare är detta nyckeltal
intressant eftersom man kan jämföra hur många
anställda som finns i bolaget och hur detta utvecklas över tid.

Omsättning per anställd

Omsättning per anställd räknas ut genom att ta
omsättningen i bolaget dividerat med medelantalet anställda i perioden. För en potentiell investerare är detta nyckeltal intressant eftersom det
är ett mått för hur mycket en extra person kan
generera i omsättning till bolaget.

Utdelning per aktie

Utdelning per aktie räknas ut genom att dividera den totala utdelningen som bolaget gör med
antalet utestående aktier. För en potentiell investerare är detta nyckeltal intressant eftersom man
enkelt ser hur mycket utdelning varje innehavd
aktie får.

Avkastning på totalt kapital jämför resultatet
med det totala kapitalet. Detta nyckeltal visar hur
väl företaget kan skapa avkastning på sitt totala kapital. För en potentiell investerare är detta
nyckeltal intressant eftersom det mäter hur väl

Finansiell information i sammandrag
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
OCH REVISORER

STYRELSEN
HANS ARWIDSSON

MAGNUS WESTGREN

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Aktier i Nanexa: 0

Aktier i Nanexa: 90 600

Hans Arwidsson är för närvarande VD för Eurocine Vaccines. Han var styrelseledamot i
Nanexa 2016-2017 och valdes
till ordförande på årsstämman i juni 2017. Hans har bred
erfarenhet från läkemedelsindustrin genom ledande positioner inom forskning,
marknadsföring samt produktion på AstraZeneca
under åren 1984-2001. Han har också varit VD för
LipoCore Holding (2001-2003) och Biosergen AS
(2004-2007) och sitter för närvarande i styrelsen i
XSpray Microparticles AB. Hans Arwidsson är apotekare (1984) och doktor i farmaceutisk vetenskap
(1991) från Uppsala universitet och har en MBA
från Handelshögskolan i Stockholm (1996).

Magnus Westgren har varit
styrelseledamot i Nanexa
sedan februari 2015. Westgren har sedan 1990 varit
obstetrikchef på Karolinska
Universitetssjukhuset och har
varit professor och avdelningschef på Karolinska
universitetssjukhuset sedan 2006. 1982 MD, Lunds
universitet, 1983 DM Sci (PhD), Obstetrik och Gynekologi, Lunds universitet. Postdoktoral arbete
1984-1985 vid Obstetrik- och Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern
California. Professor Fostermedicin Karolinska
Institutet, Chef Obstetrik- och Gynekologi, CLINTEC
vid Karolinska Institutet, Vetenskaplig konsult och
rådgivare till Socialstyrelsen, Handledare för 25
doktorander samt har publicerat mer än 230 vetenskapliga rapporter.

JAN SANDSTRÖM
Styrelseledamot
Aktier i Nanexa: 2000
Jan Sandström var styrelseordförande i Nanexa mellan
maj 2015 och juni 2017.
Sandström
är
apotekare
med mångårig erfarenhet
av läkemedelsbranschen, framförallt från flertalet positioner inom Astra/AstraZeneca bl. a. VP
Business Development & Licensing i ett av forskningsbolagen. Sandström har arbetat främst inom
marknadsföring, försäljning, projektledning och
affärsutveckling med internationell inriktning och
har förhandlat ett stort antal avtal med globala och
japanska företag åt både Astra/AstraZeneca och
Biolipox/Orexo. Sandström har även under tolv år
varit styrelseledamot i Aktiespararna.

CHRISTIAN ÖSTBERG
Styrelseledamot
Aktier i Nanexa: 354 330
Christian Östberg har varit
Styrelseledamot i Nanexa
sedan mars 2011. Han har
tidigare varit Verkställande
direktör i Nanexa. Östberg
har en fil.kand. i ekonomi
från Stockholms universitet
och har flera års erfarenhet av entreprenörskap
och affärsutveckling inom bland annat Life Science. Östberg har arbetat både i lokala och globala
marknadspositioner. Östberg har varit anställd på
Nanexa sedan 2009.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

31

BENGT GUSTAVSSON
Styrelseledamot
Aktier i Nanexa: 0
Bengt
Gustavsson
har
mång
årig erfarenhet från
läke
medelsindustrin i Sverige och Norden, och har
bland annat varit nordisk
Medicinsk Chef på Novartis

Oncology (2002-2005, 2007-2011), Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis (20052007) och Nordisk Medicinsk Chef på Celgene
(2012-2017). Sedan våren 2017 är Gustavsson
fristående konsult. Bengt Gustavsson är före
detta reservofficer i Flygvapnet, apotekare (1987)
och doktor i medicinsk vetenskap (patologi) från
Uppsala universitet (1994). Gustavsson har också
en EUCOR/ECPM-examen i farmaceutisk medicin
från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och
Strasbourg (1999).

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH NYCKELPERSONER
DAVID WESTBERG

MÅRTEN ROOTH

Verkställande director

Utvecklingsansvarig för ALD.

Aktier i Nanexa: 0

Aktier i Nanexa: 393 750

David Westberg har varit
verkställande
direktör
i
Nanexa sedan april 2015.
Westberg är civilingenjör
med mångårig erfarenhet
av
läkemedelsindustrin,
bl.a. från Pharmacia, Pharmacia & UpJohn samt
Orexo. Westberg har bl.a. arbetat som global
projektledare för utvecklingsprojekt och chef för
produktutvecklingsavdelning (Farmaceutisk och
analytisk utveckling) på Pharmacia. Westberg har
även arbetat som huvudprojektledare för två läkemedelsprojekt från tidig utvecklingsfas, genom
formuleringsutveckling och kliniska studier till
registrering hos FDA i USA. Westberg hade ansvaret för såväl strategisk som operativ ledning
av dessa projekt. Utöver detta har David Westberg som konsult arbetat med affärsutvecklingsuppdrag inom läkemedelsindustrin. Westberg
innehar 115 900 teckningsoptioner med rätt till
teckning av 115 900 aktier i Nanexa.

Mårten Rooth har varit anställd på Nanexa sedan
år 2008. Rooth är medgrundare av Nanexa och
är utvecklingsansvarig för ALD. Rooth har en
doktorsexamen i materialkemi 2008, Uppsala
universitet. Rooth har under forskarutbildningen
arbetat med att utveckla och förfina ALD-processer. Arbetet har inkluderat utveckling av metoder
för att tillverka nanostrukturer, ett arbete som
resulterat i ett tiotal vetenskapliga publikationer.

BOLAGETS REVISOR
Bolagets revisor är Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Lars
Kylberg. Lars Kylberg är en auktoriserad revisor
och medlem i FAR SRS. Adressen till revisorn
återfinns i slutet av memorandumet.

ANDERS JOHANSSON
Utvecklingsansvarig för medicinska material.
Aktier i Nanexa: 393 750
Anders Johansson har varit anställd på Nanexa
sedan 2009. Johansson är medgrundare av Nanexa och är utvecklingsansvarig för medicinska
material. Johansson har en doktorsexamen i
materialkemi 2006, Uppsala universitet. Johansson har tidigare arbetat som patentombud på
Bjerkéns Patentbyrå KB och som forskare på
Uppsala universitet. Johansson har publicerat 19
vetenskapliga publikationer.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTERNA OCH DE LEDANDE BEFATTNINGSHAVARNA
Styrelseledamöterna valdes på årsstämman
2017 för tiden intill årsstämman 2018. Inga
särskilda överenskommelser finns med större
aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter enligt vilka styrelseledamöter eller ledande
befattningshavare har valts eller tillsatts. Ingen
styrelseledamot eller ledande befattningshavare
har ingått avtal med Bolaget om förmåner efter
att uppdraget upphört, utöver eventuellt avgångsvederlag enligt anställningsavtal.
Styrelseledamoten Jan Sandström var tidigare
styrelseledamot i Accelerator Nordic AB där likvidation beslutades i april 2015. Likvidationen är
ej avslutad.
Styrelseledamoten Christian Östberg innehar
styrelseuppdrag i Prebona AB (publ). I Prebona
ABs (publ) revisionsberättelse för räkenskapsåren 2013 och 2014 finns anmärkningar om att
betalning av skatter inte har skötts korrekt.
Verkställande direktören David Westberg var tidigare styrelseledamot i W & W Management &
Design AB där konkurs avlutades i februari 2016.
Förvaltarberättelsen avseende konkursen redogör för att årsredovisning för räkenskapsåret
2013 inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att enligt aktiebolagslagen hålla årsstämman
inom sex månader efter räkenskapsårets utgång,
och att några betalningar är föremål för granskning ur återvinningssynpunkt.
I övrigt så har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningshavare, under de
senaste fem åren varit ställföreträdande i bolag
som försatts i konkurs eller likvidation eller varit
inblandad i konkursförvaltning. Ingen av Bolagets
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrägerirelaterade mål, varit föremål för anklagelser

eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller förbjudits av domstol
att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-,
lednings- eller kontrollorgan eller att ha ledande
eller övergripande funktion hos ett bolag.
Nanexa har ej lämnat lån, ställt garantier, lämnat
säkerheter eller ingått borgensförbindelser till
förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor eller annan till Bolaget
närstående person. Förutom vad som beskrivs i
nästa avsnitt, föreligger inte heller några intressekonflikter eller transaktioner med närstående
varmed styrelseledamöters och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid
med Bolagets intressen. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare nås genom
kontakt med Nanexas huvudkontor. Familjeband
råder mellan Christian och Jessica Östberg.

ERSÄTTNINGAR
Styrelsen

Under 2016 utgick ersättning till styrelsen med
totalt ca 847 kSEK. Ordförandes ersättning var
187 kSEK medans ledamöternas ersättningar var
totalt 660 kSEK.

Verkställande direktör

Ersättning till verkställande direktören David
Westberg utgår i form av en lön på 90 000 SEK
per månad. David erhåller pensionsavsättningar
som motsvarar 10 % av lönen. Utöver detta har
David en bonus på max 15 % av årslönen baserat
på specifika verksamhetsmål. Hans uppsägningstid är 3 månader.

Revisor

På löpande räkning, under 2016 ca 210 kSEK.

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer
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AKTIEN, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER
Aktiekapitalet i Nanexa uppgår till 986 845 SEK. Antalet aktier innan Erbjudandet uppgår till 7 625 054
aktier. Aktiens kvotvärde uppgår avrundat till 0,13. Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika
rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade
och fullt inbetalda. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier har inte
varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår. Aktiekapitalet ska enligt bolagsordningen uppgå till lägst 975 000 SEK och högst 3 900 000 SEK och antalet
aktier ska uppgå till lägst 7 500 000 aktier och högst 30 000 000 aktier.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Tidpunkt

Händelse

Ökning av
antal aktier

Ökning/
minskning av
aktiekapital

Aktiekapital

Antal aktier

Teckn.kurs

Tecknat
belopp

Kvotvärde

Dec 2010

Nybildning

50 000

50 000

50 000

50 000

1,0

50.000

1,0

Sept 2011

Nyemission

21 420

21 420

71 420

71 420

210

4 498 200

1,0

Dec 2013

Nyemission

3 759

3 759

75 179

75 179

266

999 894

1,0

Sept 2014

Nyemission

2 088

2 088

77 267

77 267

239

498 867

1,0

Maj 2015

Split 50:1

3 786 083

-

77 267

3 863 350

-

-

0,02

Maj 2015

Fondemission

Maj 2015

Nyemission

-

422 733

500 000

3 863 350

-

7 727

0,13

1 150 000

148 835

648 835

5 013 350

9,0

10 350 000

0,13

Juni 2015

Nyemission

59 939

7 757

656 591,95

5 073 289

9,0

69 813

0,13

Maj 2016

Nyemission

2 535 765

328 182,15

984 774,10

7 609 054

8,0

20 286 120

0,13

Juli 2016

Riktad emission

Okt 2017

Föreliggande
nyemission*

16 000

1 956,98

986 844,84

7 625 054

8,0

128 000

0,13

3 812 527

493 422,50

1 480 267,50

11 437 581

6,0

22 875 162

0,13

*Föreliggande Erbjudande, förutsatt att det blir fulltecknat.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antalet aktieägare i Nanexa uppgick den 29 september 2017 till 726 stycken. Dessa presenteras i
tabellen nedan.
Aktieägare
M2 Capital Management AB*
Anders Johansson

Antal aktier

Röstandel (%)

1 061 516

13,92

393 750

5,16

Mårten Rooth

393 750

5,16

Mats Boman

393 750

5,16

Kattvik Financial Services AB**

356 567

4,68

Christian Östberg

352 430

4,62

Jessica Östberg

339 330

4,45

Manligheten AB

205 050

2,69

Övriga aktieägare (718 st)

4 128 911

54,16

Totalt

7 625 054

100,0

* M2 Capital Management AB ägs till 100 % av Rutger Arnhult.
** Kattvik Financial Services AB ägs till 100 % av Patrik Tillman.
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UTSPÄDNINGSEFFEKTER

HANDELSPLATS OCH HANDEL

En befintlig aktieägare som väljer att inte deltaga
i Erbjudandet kommer vidkännas en utspädning.
Vid fulltecknad emission innan beaktandet av
teckningsoptionen kommer utspädningen vara
3 812 527 aktier vilket motsvarar en utspädning
på cirka 33 %. Efter fulltecknad emission har Bolaget 11 437 581 utestående aktier.

Nanexa är sedan den 17 juni 2015 noterat på AktieTorget. AktieTorget är ett värdepappersbolag
som driver en handelsplattform (MTF). AktieTorget tillhandahåller ett aktiehandelssystem (INET
Nordic), tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Nasdaq OMX Stockholm.
Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier
som är listade på AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser
från bolag noterade på AktieTorget går att följa i
realtid hos de flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser
finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

AKTIEÄGARAVTAL
Det existerar, såvitt styrelsen känner till, inga
aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan
blivande aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över Bolaget.

EMISSIONSBESLUT OCH BEMYNDIGANDE
Stämman beslutade på den extra bolagsstämman den 23 oktober 2017 att genomföra Erbjudandet. Efter registreringen hos Bolagsverket
registreras de nya aktierna i Euroclear systemet
och distribueras till de tecknade placerarnas
VP-konton och/eller depåer.

UTDELNINGSPOLICY
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya
aktierna medför rätt till utdelning från och med
verksamhetsåret 2018. Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken skall anses
behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att
utöva aktieägarens företrädesrätt att deltaga i
emission. Nanexa har hittills inte lämnat någon
utdelning och bolagets styrelse avser heller inte
att föreslå någon utdelning inom de närmaste
två åren. Eventuella vinstmedel kommer istället
att återinvesteras i Bolagets produktutveckling
och affärsutveckling.

ISIN-KOD
Aktiens ISIN-kod är SE0007074166
BTU ISIN-kod är SE0010520437
UR ISIN-kod är SE10520429

AKTIEBOK
Företagets aktiebok kontoförs av Euroclear
Sweden AB, Box 7822, 103 97 Stockholm, som
registrerar aktierna på den person som innehar
aktierna.

KONVERTIBLA LÅN, TECKNINGSOPTIONER OCH
ANDRA FINANSIELLA INSTRUMENT
Bolaget har emitterat 115 900 teckningsoptioner
med rätt till teckning av 115 900 aktier i Bolaget.
Teckningsoptionernas lösenkurs är fastställd till
18 kr och dess löptid till 36 månader, de löper
ut under maj månad 2018. Emissionen av teckningsoptionerna riktades till Bolagets verkställande direktör David Westberg. Förutom dessa
teckningsoptioner har bolaget idag inga andra
emitterade teckningsoptioner, konvertibla lån
eller några andra finansiella instrument som, om
de utnyttjades, skulle innebära en utspädningseffekt för aktieägarna i Bolaget.

Aktien, aktiekapital och ägarförhållanden
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE
INFORMATION

ASSOCIATIONSFORM
Nanexa AB (publ) är ett publikt aktiebolag och
bedriver verksamhet under denna associationsform, vilket regleras av aktiebolagslagen
(2005:551). Bolaget har under handelsbeteckning
Candix AB bedrivit verksamhet sedan 16 december 2010 med organisationsnummer 5568330285. Bolaget fusionerades med sitt moderbolag
Nanexa AB genom en så kallad omvänd fusion
som registrerades den 30 april 2015. I samband
med detta och en extra bolagsstämma den 27
april 2015, då Bolaget även bytte bolagskategori
till publikt bolag, övertog Candix AB firman Nanexa AB (publ). Nu gällande firma registrerades 4
maj 2015. Bolaget ska enligt verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen bedriva utveckling,
produktion, distribution och marknadsföring
av produkter inom området för nanoteknologi,
med särskilt fokus på medicinsk nanoteknologi,
nya material samt funktionella ytbeläggningar,
förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets styrelse har sitt säte
i Uppsala kommun. Bolaget har adress: Virdings
Allé 32 B, SE-754 50 Uppsala. Bolagets kontor nås
på telefonnummer 018-100 300. Bolagets webbplats är www.nanexa.com.

BOLAGSSTYRNING
Bolaget har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid
upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan
Styrelsen och verkställande direktören, vilken
behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner
för den ekonomiska rapporteringen. Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på
en reglerad marknad i Sverige. AktieTorget utgör
inte en reglerad marknad och Bolaget har därför
inte krav på sig att följa Koden. Bolaget följer
dock kontinuerligt utvecklingen på området och
avser att följa de delar av Koden som kan anses
relevanta.

VÄSENTLIGA AVTAL
I syfte att vidareutveckla och kommersialisera
PharmaShell® och stärka produkt- och patentportföljen har Nanexa en nära samverkan med
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framför allt AstraZeneca men även samarbeten
inom akademin bl.a. inom området RNA- och
DNA-vaccin. Nanexa anser att även om samarbetena med akademin är viktiga så är följande avtal
det mest väsentliga för verksamheten i nuläget.

MATERIAL TRANSFER AND FEASIBILITY STUDY
AGREEMENT MED ASTRAZENECA
Nanexa har ingått ett så kallat Material Transfer
and Feasibility Study Agreement med AstraZeneca avseende studier där AstraZeneca utvärderar
och analyserar olika funktioner hos PharmaShell®.
Nanexa avser att inom ramen för samarbetet fortsätta med ytterligare labbförsök och att därefter
genomföra fortsatta studier in vivo i djurförsök.
Samarbetet ska pågå till dess att studierna har slutförts. Efter avslutade studier har AstraZeneca en
exklusiv utvärderingsperiod på tre månader, under
vilken AstraZeneca ska utvärdera resultaten och
bestämma om bolaget är intresserat av att ingå
ett utvecklings- eller licensavtal med Nanexa. Om
AstraZeneca under utvärderingsperioden bekräftar
att bolaget är intresserat av att ingå avtal med Nanexa, ska parterna förhandla ett sådant avtal under
en period om nittio dagar. Båda parterna har rätt
att avsluta avtalet i förtid, med undantag för att
Bolaget inte har rätt att säga upp avtalet i förtid
från och med den tidpunkt då AstraZeneca har
initierat djurstudien. Samarbetet är icke exklusivt.
Respektive part svarar för sina egna kostnader i
samarbetet. Nanexa äger de immateriella rättigheter som kan framkomma och som rör PharmaShell

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inklusive ännu
icke avgjorda eller sådana som Bolaget är medvetna om kan uppkomma) under de senaste tolv
månaderna, och som nyligen haft eller skulle
kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

INTRESSEKONFLIKTER OCH TRANSAKTIONER
MED NÄRSTÅENDE
Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i form
av aktieinnehav i Bolaget. Juridiska tjänster har
tillhandahållits bl.a. genom Jessica Östberg via
bolaget CJ Östberg AB. Bolaget använde Jessica
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Östbergs tjänster senast under hösten 2016. Jessica Östberg äger aktier i Nanexa och familjeband råder genom att Jessica Östberg är gift med
Christian Östberg som är styrelseledamot i Nanexa. CJ Östberg AB delägs av Jessica och Christian
Östberg. I övrigt finns inga familjeband mellan de
personer som nämns under avsnittet ”Styrelse,
ledande befattningshavare och revisorer”.

Nanexas årsredovisningar har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Införlivade dokument ska läsas som en del av
detta Memorandum. Via hänvisning införlivade
dokument finns tillgängliga på Bolagets kontor
(Virdings Allé 32, 754 50 Uppsala) och hemsida
(www.nanexa.com).

UPPFÖRANDEKODEN

RÅDGIVARE

Bolaget tillämpar inte Svensk Kod för Bolagsstyrning då Bolagets aktie inte handlas på en s.k.
reglerad marknadsplats. Bolaget har inte någon
kommitté för att behandla revisions och ersättningsfrågor. Dessa frågor handläggs av styrelsen.

Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med förestående
nyemission och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta Memorandum. GCF erhåller en på
förhand avtalad ersättning för utförda tjänster. I
övrigt har GCF inte några ekonomiska intressen
utöver detta uppdrag.

FÖRSÄKRINGSSKYDD
Nanexa har tecknat sedvanliga företagsförsäkringar hos försäkringsbolaget IF Skadeförsäkring
AB. Den kombinerade företagsförsäkringen
omfattar egendoms-, avbrotts-, ansvars-, produktansvars-, rese- och rättsskyddsförsäkring.
Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringsskydd
är tillfredställande med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets administrativa samarbetspartner i nyemissionen och
tar emot anmälningssedlar och teckningslikvider
samt ombesörjer registrering av aktier på tecknares värdepapperskonton. Mangold Fondkommission AB har inga ekonomiska intressen i Bolaget
annat än just detta uppdrag.

INFÖRLIVADE DOKUMENT AVSEENDE
FULLSTÄNDIG HISTORISK FINANSIELL
INFORMATION
Fullständig historisk finansiell information införlivas via hänvisning. I de årsredovisningar
som införlivas via hänvisning (se nedan) ingår
revisionsberättelser för den via hänvisning
införlivade finansiella informationen och redovisningsprinciper. Följande dokument införlivas
genom hänvisning till detta Memorandum:
•• Nanexa ABs (publ) Årsredovisning
inklusive revisionsberättelse
avseende räkenskapsåret 1 jan – 31
dec 2015.
•• Nanexa ABs (publ) Årsredovisning
inklusive revisionsberättelse
avseende räkenskapsåret 1 jan – 31
dec 2016.
•• Nanexa ABs (publ) Delårsrapport
avseende perioden 1 jan – 30 juni
2017.

Legala frågor och kompletterande information
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AVTAL AVSEENDE TECKNINGSFÖRBINDELSER I SAMBAND MED ERBJUDANDET
I samband med förestående Erbjudande har
Nanexa erhållit icke säkerställda teckningsförbindelser från Styrelse, ledning och externa
investerare. Bolaget har aktivt valt att ta in
teckningsförbindelser från närstående till Bolaget i syfte att öka deras incitament att verka
för aktieägarnas bästa. Huvudägarna Anders
Johansson, Mårten Rooth Christian Östberg och
Jessica Östberg har utan mottagen ersättning,
lämnat egna teckningsrätter till förmån för
teckningsåtagarna. Teckningsåtagare kommer,

utöver eventuellt erhållna teckningsrätter, även
nyttja egna teckningsrätter för att uppfylla sin
teckningsförbindelse. Teckningsförbindelserna
har skriftligen avtalats mellan respektive tecknare och Bolaget. Teckningsförbindelserna har
dock inte säkerställts via förhandstransaktion,
bankgaranti eller liknande. Avseende de lämnade teckningsförbindelserna kan dessa personer
nås via Nanexas finansiella rådgivare Göteborg
Corporate Finance på Prästgårdsängen 21, 412
71 Göteborg, 031-13 59 08.

Teckningsförbindare

Avtalet ingånget

Belopp tecknat (SEK)

David Westberg

2017-09-22

120 000

Bengt Gustavsson

2017-09-22

60 000

Jan Sandström

2017-09-22

60 000

Jan-Otto Carlsson

2017-09-22

180 000

Johan Sörman

2017-09-22

240 000

Niclas Löwgren

2017-09-22

100 000

Patric Blomdahl

2017-09-22

100 000

Corale AB

2017-09-22

100 000

Göteborgs villa & husmåleri AB

2017-09-22

40 000

Anders Johansson

2017-09-22

20 000

Mårten Rooth

2017-09-22

20 000

Totalt
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1 040 000 SEK
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AVTAL AVSEENDE EMISSIONSGARANTIER I SAMBAND MED ERBJUDANDET.
I samband med förestående Erbjudande har Nanexa erhållit icke säkerställda emissionsgarantier
från 20 investerare. Emissionsgarantierna har
skriftligen avtalats mellan respektive garantigivare och Bolaget. Emissionen har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti
eller liknande. Emissionsgarantierna garanterar
tillsammans, efter teckningsförbindelserna beskrivna ovan, att minst 3 049 166 units motsvarande 18 295 000 SEK (ca 80 % av Erbjudandet)
tecknas i Erbjudandet.

Garanterna erhåller en ersättning om 8,0 % på
det garanterade beloppet i form av kontant betalning. Garanterna skall, under förutsättning
att utrymme finns i företrädesemissionen, som
ersättning för lämnad garanti, ges möjlighet att
teckna units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen motsvarande en ersättning
om 10 %. I det fall detta utrymme inte finns erhåller garanterna kontant ersättning om högst ca
1,7 MSEK. Garantikonsortiet kan nås via Bolagets
rådgivare Göteborg Corporate Finance AB på
adress: Prästgårdsängen 21, SE-412 71, Göteborg, tel: 031-13 59 08.

Garanterna utgörs av:
Garant

Garantiavtalet ingånget

Garanterat Belopp (SEK)

Gerhard Dal

2017-09-22

1 080 000 kr

Pronator AB

2017-09-22

600 000 kr

Divend Sweden AB

2017-09-22

500 000 kr

Creocasus AB

2017-09-22

375 000 kr

Nordic Emotion Group AB

2017-09-22

375 000 kr

Göran Månsson

2017-09-22

500 000 kr

Niclas Löwgren

2017-09-22

360 000 kr

Modelio AB

2017-09-22

2 500 000 kr

Navitex AB

2017-09-22

2 500 000 kr

Sally Consulting AB

2017-09-22

360 000 kr

Per Vasilis

2017-09-22

750 000 kr

Björn Tedeman

2017-09-22

100 000 kr

Lipco AB

2017-09-22

250 000 kr

Plusona Invest AB

2017-09-22

75 000 kr

Göteborgs villa & husmåleri AB

2017-09-22

300 000 kr

Råsunda Förvaltning AB

2017-09-22

1 000 000 kr

John Bäck

2017-09-22

1 710 000 kr

Litcap AB

2017-09-22

1 710 000 kr

G&W Kapitalförvaltning AB

2017-09-22

500 000 kr

Isoquant Holding AB

2017-09-22

1 710 000 kr

Summa

Legala frågor och kompletterande information

17 255 000 kr
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BOLAGSORDNING

§ 1.

Firma

Bolagets firma är Nanexa AB. Bolaget är publikt
(publ).
§ 2.

Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Uppsala
kommun.
§ 3.

Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling, produktion, distribution och marknadsföring av produkter inom
området för nanoteknologi, med särskilt fokus på
medicinsk nanoteknologi, nya material samt funktionella ytbeläggningar, förvaltning av lös egendom
samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4.

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 975 000 kronor och
högst 3 900 000 kronor.
§ 5.

Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 7 500 000 och högst 30
000 000.
§ 6.

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.
§ 7.

Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller
utan revisorssuppleanter.
§ 8.

Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågor om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast
sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor
före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske
genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar
samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska
annonseras i Dagens Industri.
§ 9.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman ska
dels vara upptagna i sådan utskrift eller annan
framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap.
28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton

Bolagsordning

eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte
vardagen innan stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller
två biträden, dock endast om aktieägaren anmält
detta enligt föregående stycke.
§ 10. Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande
ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen samt, i
förekommande fall, revisionsberättelse,
koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen 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 arvoden åt styrelsen samt, i
förekommande fall, revisor.
9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 12. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap.
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument eller den
som är antecknad på avstämningskonto enligt 4
kap. 18 § första stycket i nämnd lag, ska antas vara
behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4
kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 23 oktober 2017.

40

SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska
skattefrågor som aktualiseras med anledning av
Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på
gällande lagstiftning och är endast avsedd som
allmän information. Sammanfattningen omfattar
inte värdepapper som innehas av handelsbolag
eller som innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet och inte heller de särskilda reglerna
för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) i bolagssektorn som kan
bli tillämpliga då aktieägare innehar aktier som
anses näringsbetingade. Särskilda skatteregler

gäller för vissa typer av företag. Beskattningen
av varje enskild aktieägare beror på aktieägarens
speciella situation. Varje aktieägare bör därför
rådfråga en skatterådgivare för att få information
om de särskilda konsekvenser som kan uppstå i
det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten och
effekten av utländska regler och skatteavtal.

KÄLLSKATT
Nanexa påtar sig ej ansvaret för att innehålla
källskatt på eventuella inkomster av aktierna.

OBEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA I SVERIGE
FYSISKA PERSONER
Skatt på utdelning
För fysiska personer beskattas utdelning på
marknadsnoterade aktier i inkomstslaget kapital.
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 %. För
fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls normalt preliminär skatt
på utdelning med 30 %. Den preliminära skatten
innehålls av Euroclear Sweden AB eller, när det
gäller förvaltarregistrerade aktier, av den svenska förvaltaren.
Kapitalvinstbeskattning
När marknadsnoterade aktier säljs eller på
annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå i
inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 %. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden
mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet.
Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma
slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av
marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 % av försäljningsersättningen efter
avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är
fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter, förutom andelar i investeringsfonder
som endast innehåller svenska fordringsrätter,

Skattefrågor i Sverige

så kallade räntefonder. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 % mot övriga
inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer
underskott i inkomstslaget kapital medges
skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med
30 % av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 % av resterande del.
Ett sådant underskott kan inte sparas till senare
beskattningsår.

AKTIEBOLAG
För ett aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktig kapitalvinst och utdelning,
i inkomstslaget näringsverksamhet med en
skattesats om 20 %. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma sätt som beskrivits
ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla
kapitalförluster på aktier får endast dras av mot
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
delägarrätter. En sådan kapitalförlust kan även,
om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger
mellan bolagen. En kapitalförlust som inte kan
utnyttjas ett visst år får sparas utan begränsning
i tid och kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster
på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår.
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BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIGA AKTIEÄGARE
Skatt på utdelning

För aktieägare som är begränsat skattskyldiga
i Sverige och som erhåller utdelning på aktier
i ett svenskt aktiebolag uttas normalt svensk
kupongskatt. I Sverige verkställs avdraget för
kupongskatt normalt av Euroclear Sweden AB
eller, beträffande förvaltarregistrerade aktier, av
förvaltaren. Skattesatsen är 30 %. Skattesatsen
är dock i allmänhet reducerad för aktieägare
bosatta i andra jurisdiktioner genom skatteavtal
som Sverige ingått med vissa andra länder för
undvikande av dubbelbeskattning. Flertalet av
Sveriges skatteavtal möjliggör nedsättning av
den svenska skatten till avtalets skattesats direkt
vid utdelningstillfället om erforderliga uppgifter
om den utdelningsberättigade föreligger.
I de fall 30 % kupongskatt innehållits vid utbetalning till en person som har rätt att beskattas enligt
en lägre skattesats eller för mycket kupongskatt

Skattefrågor i Sverige

annars innehållits, kan återbetalning begäras hos
Skatteverket före utgången av det femte kalenderåret efter utdelningen.

Kapitalvinstbeskattning

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast
driftställe i Sverige kapitalvinstbeskattas normalt
inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare
kan emellertid bli föremål för beskattning i sin
hemviststat. Enligt en särskild skatteregel kan
emellertid fysiska personer som är begränsat
skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk
beskattning vid försäljning av aktier om de vid
något tillfälle under avyttringsåret eller de tio
föregående kalenderåren har varit bosatta eller
stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten
av denna regel är dock i flera fall begränsad av
skatteavtal mellan Sverige och andra länder.
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VILLKOR FÖR NANEXA AB:S TECKNINGSOPTIONER

2017/2019 Serie 1 (TO 1)

§ 1 DEFINITIONER
I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:
”aktie”

Aktie i bolaget.

”banken”

Är det kontoförande institut vilket även har tillstånd att agera emissionsinstitut och som Bolaget vid var tid utsett att handha administration av
teckningsoptionerna enligt dessa villkor.

”bankdag”

Dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som
beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i
Sverige.

”bolaget”

Nanexa AB (publ), org nr; 556833-0285

”kontoförande institut”

Bank eller annan som medgetts rätt att vara kontoförande institut enligt
Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken
optionsinnehavare öppnat konto avseende teckningsoption.

”teckning”

Sådan nyteckning av aktier i bolaget, som avses i 14 kap aktiebolagslagen.

”teckningskurs”

Den kurs till vilken teckning av nya stamaktier med utnyttjande av optionsrätt kan ske.

”Euroclear”

Euroclear Sweden AB (f.d. VPC AB)

”VP-konto”

Värdepapperskonto (hos Euroclear) enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument där respektive
optionsinnehavares innehav av teckningsoptioner eller innehav av aktier
förvärvade genom optionsrätt är registrerat

§ 2 TECKNINGSOPTION OCH REGISTRERING
Antalet teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår
till maximalt 3 812 527 stycken. Teckningsoptionerna skall för Optionsinnehavarens räkning
registreras på VP-konto i ett avstämningsregister
i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer
att utges. Begäran om viss registreringsåtgärd
avseende teckningsoptionerna skall riktas till
Banken eller annat Kontoförande institut.

Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen senast dagen innan den första dagen i
teckningsperioden.

§ 3 TECKNING

Inges inte anmälan om teckning inom i första
stycket angiven tid, upphör all rätt enligt optionsrätterna att gälla.

Serie 1 (TO 1)
Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1
berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs som motsvarar 75 % av ett volymvägt
genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie
under perioden den 7 januari 2019 – 18 januari
2019, dock ej lägre än Bolagets kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmast heltal öre.
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 21 januari
2019 till den 1 februari 2019.
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Som framgår av § 7 nedan kan omräkning i vissa
fall äga rum av dels teckningskursen, dels det antal nya aktier som varje optionsrätt berättigar till
teckning äga rum.
Vid anmälan om teckning skall ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till Bolaget
för vidarebefordran till Banken.

Skulle Bolaget fatta beslut om emission, skall, om
tillämpligt, i beslut om emissionen anges den senaste dag då anmälan om teckning skall ske för
att medföra rätt att delta i emissionen. Vid anmälan om teckning efter sådan dag skall omräkning
ske enligt § 7 nedan.
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§ 4 INFÖRING I AKTIEBOKEN
Efter teckning verkställs tilldelning genom att
de nya Aktierna upptas på Optionsinnehavares
VP-konto såsom interimsaktier. Sedan registrering av Aktierna ägt rum hos Bolagsverket, blir
registreringen av de nya Aktierna på VP-konto
slutgiltig.
§ 5 Förvaltare och förvaltarregistrering
Den som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 14§ i aktiebolagslagen att i stället för aktieägare införas
i Bolagets aktiebok, äger rätt att registreras på
konto som innehavare. Sådan förvaltare skall betraktas som Optionsinnehavare vid tillämpning
av dessa villkor.

§ 6 UTDELNING PÅ NY AKTIE
Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till
vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast
efter det att teckning verkställts.

§ 7 OMRÄKNING I VISSA FALL
Följande skall gälla beträffande omräkning:
Genomför bolaget en fondemission, skall teckning, där anmälan om teckning görs på sådan
tid att den inte kan verkställas senast på femte
vardagen före bolagsstämma som beslutar om
emissionen, verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund
av teckning som verkställs efter emissionsbeslutet, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att deltaga i
emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för
emissionen.
Vid aktieteckning som verkställs efter beslutet
om fondemission tillämpas en omräknad teckningskurs liksom ett omräknat antal aktier som
varje optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag
enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =

föregående
teckningskurs

X

antalet aktier före
fondemissionen

antalet aktier efter fondemissionen

Villkor för Nanexa AB:s Teckningsoptioner

Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna =
föregående antal
aktier, som varje
optionsrätt ger rätt att
teckna

X

antalet aktier i bolaget
efter fondemissionen

antalet aktier i bolaget före fondemissionen

Den enligt ovan omräknade teckningskursen och
det omräknade antal aktier som varje optionsrätt
ger rätt att teckna fastställs av bolaget snarast
möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen.
Genomför bolaget en sammanläggning eller
uppdelning av aktierna, skall mom. A. ovan äga
motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på bolagets begäran,
sker hos Euroclear.
C. Genomför bolaget en emission – med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier
mot kontant betalning – skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för
aktie som tillkommit på grund av teckning med
utnyttjande av optionsrätt:
Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande,
skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då aktieteckning skall vara verkställd för
att aktie, som tillkommit genom teckning med
utnyttjande av optionsrätt, skall medföra rätt att
deltaga i emissionen.
Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall
teckning – som påkallas på sådan tid att teckningen inte kan verkställas senast på femte
vardagen före den bolagsstämma som beslutar
om emissionen – verkställas först sedan bolaget
verkställt omräkning enligt detta mom. C. tredje
sista stycket.
Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, registreras interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att
deltaga i emissionen.
Vid teckning som verkställs på sådan tid att rätt
till deltagande i emissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad teckningskurs och ett
omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av bolaget
utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:
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Omräknad teckningskurs=

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under
den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad meddetpå
grundval därav framräknade teoretiska värdet
på teckningsrätten
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna=
föregående antal
aktier,som varje
optionsrätt ger rätt att
teckna

X

aktiens genomsnittskurs ökad med
det på grundval
därav framräknade
teoretiska värdet på
teckningsrätten

fastställts. Slutlig registrering i aktieboken sker
sedan omräkningarna fastställts.
Genomför bolaget – med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning – en emission
enligt 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, skall
beträffande rätten till deltagande i emissionen
för aktie som utgivits vid teckning med utnyttjande av optionsrätt bestämmelserna i mom. C.
ovan äga motsvarande tillämpning.
Vid aktieteckning som verkställts på sådan tid att
rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer
tillämpas en omräknad teckningskurs och ett
omräknat antal aktier som belöper på varje optionsrätt. Omräkningen utföres av ett av bolaget
utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs =

aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara
genomsnittet av det för varje handelsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad
av notering av betalkurs skall i stället den som
slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel:

X

aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna=

föregående antal
aktier,som varje
optionsrätt ger rätt
att teckna

X

(aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde)

aktiens genomsnittskurs

Teckningsrättens värde =
det antal nya aktier
som högst kan komma att utges enligt
emissionsbeslutet

föregående
teckningskurs

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under
den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens
genomsnittskurs)

X

(aktiens genomsnittskurs − emissionskursen för den nya aktien)

antalet aktier i Bolaget före fondemissionen
Uppstår härvid ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till
noll.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen
och omräknat antal aktier fastställs av bolaget
två bankdagar efter teckningstidens utgång och
skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs
därefter.
Under tiden till dess att omräknad teckningskurs
och omräknat antal aktier fastställts, verkställs
aktieteckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje optionsrätt före omräkning
berättigar till teckning av upptas interimistiskt
på avstämningskonto. Slutlig registrering på
avstämningskontot sker sedan omräkningarna
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Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med
vad i mom. C. ovan angivits.
Teckningsrättens värde skall anses motsvara
genomsnittet av det för varje handelsdag under
teckningstiden framräknade medeltalet av den
under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätterna vid handel på börs
eller marknadsplats för finansiella instrument. I
avsaknad av notering av betalkurs skall i stället
den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen
och omräknat antal aktier fastställs av bolaget
två bankdagar efter teckningstidens utgång och
skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs
därefter.
Vid aktieteckning som verkställs under tiden till
dess att omräknad teckningskurs och omräknat
antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i
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mom. C. sista stycket ovan äga motsvarande
tillämpning.
Skulle bolaget i andra fall än som avses i mom.
A.-D. ovan lämna erbjudande till aktieägarna att,
med företrädesrätt av bolaget förvärva värdepapper eller rättighet av något slag eller besluta
att, enligt ovan nämnda principer, till aktieägarna
utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan
vederlag (erbjudandet), skall vid aktieteckning
som påkallas på sådan tid att därigenom erhållen
aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet tillämpas en omräknad teckningskurs och
ett omräknat antal aktier som belöper på varje
optionsrätt. Omräkningen skall utföras av ett
av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut
eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande
formler:
Omräknad teckningskurs=

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under
den i emissionsbeslutet fastställda
teckningstiden (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av
rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna=
föregående antal
aktier,som varje
optionsrätt ger rätt att
teckna

X

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet
av rätten till deltagande i erbjudandet
(inköpsrättens värde)

aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med
vad i mom. C. ovan angivits.
För det fall aktieägarna erhållit inköpsrätter och
handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje
handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade
högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätten
vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering
av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå
i beräkningen.
För det fall aktieägarna ej erhållit inköpsrätter
eller eljest sådan handel med inköpsrätter som
avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskursen ske med tillämpning så

Villkor för Nanexa AB:s Teckningsoptioner

långt som möjligt av de principer som anges ovan
i detta mom. E., varvid följande skall gälla. Om
notering sker av de värdepapper eller rättigheter
som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten
till deltagande i erbjudandet anses motsvara
genomsnittet av det för varje handelsdag under
25 handelsdagar från och med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid
affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid
marknadsplatsen, i förekommande fall minskat
med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering
av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan
notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall
inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av teckningskursen enligt detta stycke, skall nämnda
period om 25 handelsdagar anses motsvara den
i erbjudandet fastställda anmälningstiden enligt
första stycket ovan i detta mom. E.
Om notering inte sker av de värdepapper eller
rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet
av rätten till deltagande i erbjudandet så långt
möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende bolagets aktier
som kan bedömas ha uppkommit till följd av
erbjudandet.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen
och omräknat antal aktier fastställs av bolaget
snarast möjligt efter det att värdet av rätten till
deltagande i erbjudandet kunnat beräknas och
skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs
efter det att sådant fastställande skett.
Vid aktieteckning som verkställs under tiden till
dess att omräknad teckningskurs fastställts, skall
bestämmelserna i mom. C. sista stycket ovan äga
motsvarande tillämpning.
F. Genomför bolaget – med företrädesrätt för
aktieägarna och mot kontant betalning – en
emission enligt 13 kap, 14 kap eller 15 kap. aktiebolagslagen, äger bolaget besluta att ge samtliga
innehavare av optionsrätter samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna.
Därvid skall varje innehavare av optionsrätter,
oaktat sålunda att aktieteckning ej verkställts,
anses vara ägare till det antal aktier som innehavaren av optionsrätter skulle ha erhållit, om aktieteckning verkställts efter den teckningskurs som
gällde vid tidpunkten för beslutet om emission.
Skulle bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett
sådant erbjudande som avses i mom. E. ovan,
skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som
innehavaren av optionsrätter skall anses vara
ägare till i sådant fall skall fastställas efter den
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teckningskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.
Om bolaget skulle besluta att ge innehavarna
av optionsrätter företrädesrätt i enlighet med
bestämmelserna i detta mom. F., skall någon
omräkning enligt mom. C., D. eller E. ovan av
teckningskursen och det antal aktier som belöper på varje optionsrätt inte äga rum.
Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna
innebärande att dessa erhåller utdelning som,
tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överstiger 15 % av
aktiens genomsnittskurs under en period om 25
handelsdagar närmast före den dag då styrelsen
för bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning,
skall, vid aktieteckning som påkallas på sådan
tid att därigenom erhållen aktie inte medför rätt
till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en
omräknad teckningskurs och ett omräknat antal
aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna.
Omräkningen skall baseras på den del av den
sammanlagda utdelningen som överstiger 15 %
av aktiernas genomsnittskurs under ovan nämnd
period (extraordinär utdelning).
Omräkningen utföres av ett av bolaget utsett
svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat
revisionsbolag enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs=

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under
en period om 25
handelsdagar räknat
fr.o.m.den dag då
aktien noteras utan
rätt till extraordinär
utdelning (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna=
föregående antal
aktier,som varje
optionsrätt ger rätt att
teckna

X

aktiens genomsnittskurs ökad med den
extraordinära utdelningen som utbetalas
per aktie

aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara
genomsnittet av det för varje handelsdag under
respektive period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade
högsta och lägsta betalkursen för aktien vid handel på börs eller marknadsplats för finansiella
instrument. I avsaknad av notering av betalkurs
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skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av
vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i
beräkningen.
Den enligt ovan omräknade teckningskursen och
omräknat antal aktier fastställs av bolaget två
bankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 handelsdagar räknat från och med en
dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär
utdelning och skall tillämpas vid aktieteckning
som verkställs därefter.
Om bolagets aktiekapital skulle nedsättas med
återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning
är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier som varje
optionsrätt ger rätt att teckna. Omräkningen
utföres av ett av bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut eller auktoriserat revisionsbolag
enligt följande formler:
Omräknad teckningskurs=

föregående
teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
marknadskurs under
en tid av 25 handelsdagar räknat fr.o.m.
den dag då aktierna
noteras utan rätt till
återbetalning (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna=
föregående antal
aktier,som varje
optionsrätt ger rätt att
teckna

X

aktiens genomsnittskurs ökat meddetbelopp som återbetalas
per aktie

aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med
vad i mom. C. angivits.
Vid omräkning enligt ovan och där nedsättningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för
det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett
beräknat återbetalningsbelopp användas enligt
följande:
Beräknat återbetalningsbelopp per aktie=

det faktiska belopp som återbetalas per inlöst
aktie minskat med aktiens genomsnittliga
marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien
noteras utan rätt till deltagande
det antal aktier i bolaget som ligger till grund
för inlösen av en aktie minskat med talet 1
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Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med
vad som ovan angivits i mom. C. ovan. Den enligt
ovan omräknade teckningskursen och omräknat
antal aktier fastställs av bolaget två bankdagar
efter utgången av den angivna perioden om 25
handelsdagar och skall tillämpas vid aktieteckning som verkställs därefter.
Vid aktieteckning som verkställs under tiden
till dess att omräknad teckningskurs fastställts,
skall bestämmelserna i mom. C. sista stycket
ovan äga motsvarande tillämpning. Om bolagets
aktiekapital skulle nedsättas genom inlösen av
aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken
nedsättning inte är obligatorisk, men där, enligt
bolagets bedömning, nedsättningen med hänsyn
till dess tekniska utformning och ekonomiska
effekter är att jämställa med nedsättning som är
obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen
ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom. H.
Beslutas att bolaget skall träda i likvidation enligt
25 kap. aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, aktieteckning ej därefter påkallas. Rätten att påkalla aktieteckning upphör i och med
likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej
må ha vunnit laga kraft.
Senast två månader innan bolagsstämma tar
ställning till fråga om bolaget skall träda i frivillig
likvidation enligt aktiebolagslagen, skall de kända
innehavarna av optionsrätter genom skriftligt
meddelande enligt § 9 nedan underrättas om
den avsedda likvidationen. I meddelandet skall
intagas en erinran om att aktieteckning ej får
påkallas, sedan bolagsstämman fattat beslut om
likvidation.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd
likvidation enligt ovan, skall innehavare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om
tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning
– äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag
då meddelandet lämnats, förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast på femte vardagen
före den bolagsstämma vid vilken frågan om
bolagets likvidation skall behandlas.
Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan enligt 23 kap. 6 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget skall uppgå i annat bolag, får aktieteckning ej
därefter påkallas.
Senast två månader innan bolaget tar slutlig
ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall
de kända innehavarna av optionsrätter genom
skriftligt meddelande enligt § 9 nedan underrätta som fusionsavsikten. I meddelandet skall
en redogörelse lämnas för det huvudsakliga
innehållet i den avsedda fusionsplanen samt
skall innehavarna av optionsrätter erinras om att
aktieteckning ej får påkallas, sedan slutligt beslut
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fattats om fusion i enlighet med vad som angivits
i första stycket ovan.
Skulle bolaget lämna meddelande om avsedd
fusion enligt ovan, skall innehavare av optionsrätter – oavsett vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för påkallande av aktieteckning
– äga rätt att påkalla aktieteckning från den dag
då meddelandet lämnats om fusionsavsikten,
förutsatt att aktieteckning kan verkställas senast
på femte vardagen före den bolagsstämma vid
vilken fusionsplanen, varigenom bolaget skall
uppgå i annat bolag, skall godkännas.
Upprättar bolagets styrelse en fusionsplan enligt
23 kap. 28 § aktiebolagslagen, varigenom bolaget
skall uppgå i annat bolag, eller blir bolagets aktier
föremål för tvångsinlösen enligt 22 kap. samma
lag skall följande gälla.
Äger ett aktiebolag samtliga aktier i bolaget och
offentliggör bolagets styrelse sin avsikt att upprätta en fusionsplan enligt i föregående stycke
angivet lagrum, skall bolaget, för det fall att sista dag för aktieteckning enligt § 3 ovan infaller
efter sådant offentliggörande, fastställa en ny
sista dag för påkallande av aktieteckning (slutdagen). Slutdagen skall infalla inom 60 dagar från
offentliggörandet.
Äger en aktieägare (majoritetsaktieägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier
representerande så stor andel av samtliga aktier
i bolaget att majoritetsägaren, enligt vid var tid
gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen
av återstående aktier och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om
slutdag äga motsvarande tillämpning. Skulle ny
slutdag fastställas i enlighet med denna punkt
skall bolaget fastställa en omräknad teckningskurs enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell varigenom innehavarna av optionsrätter
kompenseras ekonomiskt för optionsrätternas
förkortade löptid.
Om offentliggörande skett i enlighet med vad
som anges ovan i detta mom., skall – oavsett
vad som i § 3 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för
påkallande av aktieteckning – innehavare av optionsrätter äga rätt att påkalla aktieteckning fram
till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor
före slutdagen genom skriftligt meddelande erinra de kända innehavarna av optionsrätter om
denna rätt samt att aktieteckning ej får påkallas
efter slutdagen.
1. Genomför Bolaget en s.k. partiell delning enligt
24 kap aktiebolagslagen, genom vilken en del av
Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller
flera andra bolag utan att Bolaget upplöses, skall
en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier tillämpas. Omräkningen utföres av ett

48

av Bolaget utsett svenskt värdepappersinstitut
eller auktoriserat revisionsbolag enligt följande
formler:
Omräknad teckningskurs=

föregående

teckningskurs

X

aktiens genomsnittliga
kurs under en period
om 25 handelsdagar
fr.o.m.den dag då
handeln påbörjades i
aktien utan rätt till delningsvederlag (aktiens
genomsnittskurs)

aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av
det delningsvederlag som utbetalas per aktie
Omräknat antal aktier som varje optionsrätt ger rätt att teckna=
föregående antal
aktier som varje teckningsoption berättigar
till teckning av

X

(aktiens genomsnittskurs ökad med värdet
avdetdelningsvederlag
som utbetals per aktie)

aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara
genomsnittet av det för varje handelsdag under
ovannämnda period om 25 handelsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien vid
handel på börs eller marknadsplats för finansiella instrument. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade
köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering
av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå
i beräkningen.
För det fall delningsvederlaget utgår i form av
aktier eller andra värdepapper som är föremål
för notering på börs eller annan auktoriserad
marknadsplats skall värdet av det delningsvederlag som utges per aktie anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under ovan
angiven period om 25 börsdagar framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta
och lägsta betalkursen för aktien vid sådan marknadsplats. I avsaknad av notering av betalkurs
skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.
För det fall delningsvederlag utgår i form av aktier eller andra värdepapper som inte är föremål
för notering skall värdet av delningsvederlaget,
så långt möjligt, fastställas med ledning av den
marknadsvärdesförändring avseende Bolagets
aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd
av att delningsvederlaget utgivits.
Ovan omräknad teckningskurs och antal aktier
som varje teckningsoption berättigar till skall
fastställas två bankdagar efter utgången av ovan
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angiven period om 25 handelsdagar och skall til�lämpas vid teckning som verkställs därefter.
Vid teckning som verkställs under tiden till dess
att omräknad teckningskurs fastställts, skall bestämmelserna i mom C, sista stycket ovan, äga
motsvarande tillämpning.
Innehavarna skall inte kunna göra gällande någon rätt enligt dessa villkor gentemot det eller de
bolag som vid partiell delning övertar tillgångar
och skulder från Bolaget.
Om Bolaget skulle besluta om delning enligt 24
kap aktiebolagslagen genom att godkänna delningsplan, varigenom samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra
bolag och Bolaget därvid upplöses utan likvidation, får anmälan om teckning inte ske därefter.
Senast två månader innan Bolaget tar slutlig
ställning till fråga om delning enligt föregående stycke, skall innehavaren underrättas om
delningsplanen i enlighet med § 9 nedan. Meddelandet skall innehålla en redogörelse för det
huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt en erinran om att anmälan om teckning inte får ske sedan slutligt beslut fattats om
delning i enlighet med vad som angivits i första
stycket ovan.
Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad
delning enligt ovan, skall innehavare – oavsett
vad anges i § 3 ovan om den tidigaste tidpunkt för
anmälan om teckning – äga rätt att göraanmälan
om teckning från den dag då meddelandet lämnats om delningsplanen, förutsatt att teckning
kan verkställas senast femte vardagen före den
bolagsstämma, vid vilken delning skall beslutas
jämlikt 24 kap aktiebolagslagen.
Genomför bolaget åtgärd som avses i denna §
7 ovan och skulle, enligt bolagets bedömning,
tillämpning av härför avsedd omräkningsformel,
med hänsyn till åtgärdens tekniska utformning
eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att
den ekonomiska kompensation som innehavarna av optionsrätter erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall bolaget, förutsatt att
bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningen av teckningskursen
och antalet aktier på sätt bolagets av bolagsstämman valda revisorer finner ändamålsenligt i syfte
att omräkningen av teckningskursen och antalet
aktier leder till ett skäligt resultat.
Vid omräkning enligt ovan skall teckningskurs
avrundas till helt öre, varvid ett halvt öre skall
avrundas uppåt, samt antalet aktier avrundas till
två decimaler.
Oavsett vad under mom. I., J., K. och L. ovan sagts
om att aktieteckning ej får påkallas efter beslut
om likvidation, godkännande av fusionsplan eller
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delningsplan eller utgången av ny slutdag vid
fusion eller delning, skall rätten att påkalla aktieteckning åter inträda för det fall att likvidationen
upphör respektive fusionen eller delningen ej
genomförs.
För den händelse bolaget skulle försättas i konkurs, får aktieteckning ej därefter påkallas. Om
emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt,
får aktieteckning återigen påkallas.

§ 9 MEDDELANDEN
Meddelanden rörande optionsrätterna skall tillställas innehavare av optionsrätter som meddelat sin postadress till Bolaget.

§ 10 ÄNDRING AV VILLKOR
Bolaget äger rätt att ändra innehavares av
optionsrätt villkor i den mån lagstiftning, domstols-avgörande eller myndighetsbeslut så kräver
eller om det i övrigt – enligt Bolagets bedömning
– av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavares av optionsrätt rättigheter inte försämras.

§ 11 SEKRETESS
Bolaget eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Optionsinnehavare.

Villkor för Nanexa AB:s Teckningsoptioner

Bolaget har rätt att ur det av Euroclear förda
avstämningsregistret över optionsrätter erhålla
uppgifter avseende bl.a. namn, adress och antal
innehavda optionsrätter för Optionsinnehavare.

§ 12 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM
Svensk lag gäller för dessa optionsrätter och
därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan
skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid sådant annat forum som skriftligen accepterats av
Bolaget.

§ 13 FORCE MAJEURE
Ifråga om de på Bolaget enligt dessa villkor ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet
inte kan göras gällande för skada, som beror av
svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad,
bojkott och lockout gäller även om Bolaget vidtar
eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.
Bolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Bolaget varit
normalt aktsam. Bolaget är i intet fall ansvarigt
för indirekt skada
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