
PExA (556956-9246) genomför nu en nyemission om cirka 15,6 MSEK för att finansiera en offensiv och kraftfull satsning på att 
penetrera den europeiska forskarmarknaden och för att säkerställa hög leveranssäkerhet. Bolaget har även för avsikt att fortsätta det 
framgångsrika produktutvecklingsarbetet i syfte att sänka instrumentets tillverkningskostnader och uppnå användarnas önskemål 
beträffande vidareutveckling av instrumentet.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV B-AKTIER

UPPNÅDDA RESULTAT UNDER 2016

• CE-märkning av PExA 2.0
• Marknadsintroduktion av PExA 2.0 på forskarmarknaden

• Försäljning av de tre första instrumenten
• Förlängt och utökat samarbete med AstraZeneca



PEXA AB I KORTHET
PExA AB utvecklar, producerar och säljer ett forskningsinstrument – PExA 
2.0 – för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och KOL. 
Den patentskyddade metoden har utvecklats under drygt 10 år, under 
ledning av Dr. Anna-Carin Olin, professor vid avdelningen för Arbets- och 
miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. 
PExA-metoden bygger på en ny metod för att samla in material från de små 
luftvägarna: partiklar i utandningsluft. En efterföljande analys av partiklarna 
gör det möjligt att på ett enkelt sätt identifiera mikropartiklar, vilka är 
potentiella biomarkörer vid sjukdomsutveckling. Metoden öppnar upp ett 
forskningsfält med stor potential och erbjuder ett enkelt, kvantitativt och 
icke-invasivt sätt att bedriva studier av lungsjukdomar.

I dagsläget används fortfarande de nio prototypinstrumenten (PExA 
1.0) i forskningssyfte inom akademin och sjukvården, bland annat 
på Allergologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och inom 
lungfysiologin vid Norra Älvsborgs Närsjukhus. Fram tills nu har närmare  
1 700 försökspersoner testats med metoden. Under juni/juli 2016 såldes 
de två första kompletta PExA 2.0-systemen, vilka har levererats till kund 
under det tredje kvartalet 2016. Det första systemet köptes av  Uppsala 
universitet för användning inom ChAMP, ett biomarkörsprojekt lett av Sven-

Lungsjukdomar skördar årligen över fem miljoner liv 
världen över och en miljard människor lider idag av någon 
av de vanligast förekommande lungsjukdomarna; kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer, astma eller 
TBC. KOL inleds ofta med förändringar i de små luftvägarna 
och de små luftvägarna är ofta involverade vid svårare 
former av astma – problemet är att det varken finns 
kvantitativa eller icke-invasiva metoder för att studera 
dessa förändringar.

Erik Dahlén vid Karolinska Institutet. Det andra systemet såldes till University 
Medical Center Groningen i Nederländerna. I september 2016 såldes ett 
tredje PExA 2.0-system – denna gång till Karolinska Institutet. Karolinska 
Institutet, Uppsala universitet och University Medical Center Groningen 
bedriver alla världsledande forskning vilket placerar dem bland de hundra 
främsta universiteten på världsrankingen.

VÄGEN FRAMÅT
PExA AB verkar inom ett område med allvarliga sjukdomar, många drabbade, 
besvärliga diagnostikmetoder och höga kostnader. Vid lungsjukdomar inleds 
sjukdomstillståndet ofta med förändringar i de små luftvägarna varmed det 
finns ett stort intresse i att studera just dessa. Den kliniska forskningen 
som idag bedrivs inom astma och KOL befinner sig i en förändringsfas. 
För skarpare diagnostik, bättre monitorering av behandlingseffekter och 
ökade möjligheter att styra behandlingar, krävs förbättrade metoder för 
att karakterisera den underliggande sjukdomen och sjukdomsmekanismer 
med valida biomarkörer. Att via utandad luft kunna mäta och samtidigt få 
detaljerad information om lungans sjukdomstillstånd gör enligt styrelsens 
bedömning PExA-metoden attraktiv.

PExA AB:s främsta fokus är att etablera PExA 2.0 på forskarmarknaden. Enligt 
styrelsens bedömning är forskarmarknaden i sig en så intressant och stor 
marknad att PExA AB kan bygga en lönsam och god affär även enbart inom 
detta segment. I ett något längre perspektiv, när bolaget uppnått ett tillstånd av 
stadig tillväxt under lönsamma betingelser, är ett naturligt nästa steg att, utifrån 
studier genomförda i samarbete med bolagets kunder, utveckla ett diagnostiskt 
instrument för sjukvården. Att kunna erbjuda sjukvården ett instrument för 
rutinmässig diagnostisering av lungsjukdomar är en av bolagets långsiktiga 
visioner. Ett nödvändigt steg i utvecklingen mot ett sådant instrument är att 
bolagets nuvarande produkt, forskningsinstrumentet PExA 2.0, möjliggör för 
forskare inom akademi och läkemedelsindustri att hitta specifika biomarkörer 
för dessa sjukdomar. Med andra ord öppnar bolagets nuvarande affärsstrategi 
dörrar mot en ny och större marknadspotential i framtiden.

HÄNVISNING TILL MEMORANDUM
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för PExA AB finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade 
med bolagets verksamhet och dess värdepapper. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta 
memorandumet noggrant genomläsas. I memorandum finns även mer utförlig information om bolagets övriga verksamhet. Memorandumet finns 
tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida (www.pexa.se).

Forsknings-
instrument för luft-
vägssjukdomar 
som exempelvis  
astma och KOL. 



MÅLSÄTTNINGAR

2016

2017

2018

2019

2
0

1
6 Marknadsintroduktion av PExA 2.0 på forskarmarknaden under andra kvartalet 2016.

Försäljning av de två första PExA 2.0-instrumenten Q2-Q3 2016.

Leverans av de två första PExA 2.0-instrumenten under Q3 2016.

Försäljning och leverans av det tredje PExA 2.0-systemet under Q3 2016.

Deltagande vid ERS i september 2016 och ytterligare relevanta möten i branschen.

Försäljning av ytterligare två instrument under året.
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7 Internationell PExA-kongress i januari 2017 med större antal deltagare.

Vidareutveckling av produkter och tjänster.

Försäljning av tio instrument.

Deltagande vid ERS i september 2017 och ytterligare relevanta möten i branschen.
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8 Försäljning av 15–20 instrument.

Vidareutveckling av produkter och tjänster.

Utökat deltagande vid kongresser.
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9 Internationell PExA-kongress med större antal deltagare.

Uppnå break even på årsbasis.



VD ERIK EKBO HAR ORDET

I mars kunde vi meddela en avgörande milstolpe i PExA AB:s utveckling, 
nämligen att vår produkt PExA 2.0 blivit CE-märkt. Att vi fått produkten 
CE-märkt har medfört att vi kunnat gå vidare i arbetet med att etablera 
produkten inom forskarmarknaden. Arbetet har fokuserats mot 
marknadsföring och försäljning av PExA 2.0 – något som gett resultat. 
Under juni/juli 2016 såldes de två första kompletta PExA 2.0-systemen. 
Det första instrumentet såldes till Uppsala universitet och ska användas 
i det internationella biomarkörsprojektet ChAMP (CfA highlights Asthma 
Markers of Phenotype), som leds av professor Sven-Erik Dahlén, vid 
Karolinska Institutet. Att ChAMP har valt att arbeta med PExA AB i sökandet 
efter nya biomarkörer innebär givetvis ett stort steg framåt för vårt företag 
och våra ansträngningar att nå ut till lungforskarna i Europa. Kort efter 
försäljningen till Uppsala universitet kunde vi även presentera försäljningen 
till University Medical Center Groningen som även de köpt ett komplett 
PExA 2.0-system. I september såldes ytterligare ett PExA 2.0-system 
till kund – det tredje instrumentet såldes till Karolinska Institutets enhet 
inom Experimentell astma och allergiforskning. Även detta instrument ska 
användas i det internationella biomarkörsprojektet ChAMP. Karolinska 
Institutet, Uppsala universitet och University Medical Center Groningen 
bedriver alla världsledande forskning vilket placerar dem bland de hundra 
främsta universiteten på världsrankingen.

Teckningstid: 10 – 24 november 2016.

Teckningskurs: 6,35 SEK per B-aktie.

Avstämningsdag: 4 november 2016. Sista dag för handel i aktien 
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 2 november 2016 och 
första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den  
3 november 2016.

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 4 november 
2016 var registrerade som aktieägare i PExA AB äger företrädesrätt 
att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig 
aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar 
till teckning av fyra (4) nya aktier. Notera att även allmänheten ges 
möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 460 212 B-aktier, 
motsvarande 15 622 346,20 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 6 765 588 aktier  
(varav 432 900 A-aktier).

Vår introduktionsstrategi är att förankra PExA AB:s unika patentskyddade metod 
genom att etablera den till att börja med på forskarmarknaden och därigenom 
göra den välkänd inom hela lungsjukdomsområdet. Metoden har potential att i 
grunden förändra sättet på vilket lungsjukdomar diagnosticeras och behandlas, 
ett steg som i så fall för med sig en avsevärd marknadspotential. Jag vill dock 
understryka att forskarmarknaden är tillräckligt stor för att PExA AB ska kunna 
nå god lönsamhet på försäljning som uteslutande riktas mot detta segment. 
För att utöka och bredda användandet av metoden avser vi att intensifiera 
arbetet med att förankra metoden hos ledande forskare. Det framtida arbetet 
ligger i att få fler forskargrupper att använda PExA-metoden och upptäcka 
och utveckla metodens potential i olika sjukdomar och applikationer. För att 
finansiera en offensiv och kraftfull satsning på att penetrera den europeiska 
forskarmarknaden och för att säkerställa hög leveranssäkerhet genomför vi nu 
en företrädesemission om cirka 15,6 MSEK. Vi har även för avsikt att fortsätta 
det framgångsrika produktutvecklingsarbetet. En viktig målsättning är att sänka 
tillverkningskostnader. Lika viktigt är att kontinuerligt lyssna av bolagets kunder 
utifrån deras användning av instrumentet och leva upp till deras önskemål 
beträffande vidareutveckling av instrumentet.

Jag välkomnar dig att följa med på vår spännande resa, med visionen att 
bidra till ett bättre liv för patienter med luftvägssjukdomar!

Erik Ekbo - VD, PExA AB

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit 
teckningsförbindelser om cirka 6,4 MSEK och garantiteckning om cirka 
5,7 MSEK. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning 
därmed cirka 77 % av emissionsvolymen.

Värdering (pre-money): Cirka 43 MSEK.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att 
ske på AktieTorget under perioden 10 – 22 november 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer 
att ske på AktieTorget från och med den 10 november 2016 fram till 
dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering 
beräknas ske under slutet av december 2016.

Marknadsplats: PExA AB:s B-aktie är sedan november 2015 noterad 
på AktieTorget.

ISIN-kod: SE0007412374

2016 har varit ett spännande år för PExA AB. Våra 
viktigaste målsättningar har uppnåtts och det har 
bidragit till att utvecklingen av bolaget har tagit ett stort 
kliv framåt. I början av året förlängde och utökade vi det 
pågående samarbetet med AstraZeneca, vilket syftar 
till att undersöka hur vår teknologi för insamling av 
partiklar kan utnyttjas i AstraZenecas forsknings- och 
utvecklingsarbete inom området sjukdomar i luftvägar. 
Samarbetet med AstraZeneca ger oss värdefull draghjälp 
och innebär en grundlig validering av metoden och dess 
möjligheter.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Metoden har potential att i 
grunden förändra sättet på vilket 
lungsjukdomar diagnosticeras 
och be handlas, ett steg som i 
så fall för med sig en avsevärd 
marknadspotential.”



Erbjudandet
Extra bolagsstämma i PExA AB beslutade den 24 oktober 2016 att godkänna 
styrelsens beslut från den 5 oktober 2016 att genom företrädesemission öka 
Bolagets aktiekapital med högst 307 526,50 SEK genom nyemission av högst 
2 460 212 B-aktier envar med ett kvotvärde om 0,125 SEK till en teckningskurs 
om 6,35 SEK per B-aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. 
Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 622 346,20 SEK.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 4 november 2016 var aktieägare i PExA 
AB äger företrädesrätt att teckna B-aktier i företrädesemissionen i relation till 
tidigare innehav varvid elva (11) gamla aktier, oavsett serie, ger rätt till teckning 
av fyra (4) nya B-aktier.

Teckningsrätter (”TR”)
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje 
befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) sådana 
teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är 6,35 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till 
deltagande i företrädesemissionen var den 4 november 2016. Sista dag för 
handel i PExA AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var 
den 2 november 2016. Första dag för handel i PExA AB:s aktie utan rätt till 
deltagande i företrädesemissionen var den 3 november 2016.

Teckningstid
Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 10 november 2016 
till och med kl. 15:00 den 24 november 2016. Efter teckningstidens utgång blir 
outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade 
teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild 
avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden  
10 november 2016 till och med den 22 november 2016. Aktieägare skall 
vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd 
för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som 
förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma 
rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på 
sina innehav i PExA AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste 
antingen användas för teckning senast den 24 november 2016 eller säljas 
senast den 22 november 2016 för att inte förfalla värdelösa.

Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 
4 november 2016 var registrerade i den av Euroclear för PExA AB:s räkning 
förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande 
inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning 
utan företräde samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för 
nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Information 
kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida  
www.sedermera.se, PExA AB:s hemsida www.pexa.se samt Aqurat 
Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som 
är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över 
panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. 
VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto 
utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant 
betalning senast kl. 15:00 den 24 november 2016. Teckning genom 
betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas 
emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den 
särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för 
teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag 
för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej 
användas.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta 
emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter 
förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas 
som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på 
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier 
som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på 
annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall VP-konto anges 
som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat 
Fondkommission AB på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel 
skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat 
Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 24 november 2016. 
Anmälan är bindande.

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: PExA
Box 7461
103 92 Stockholm
Fax: 08-684 05 801
Tfn: 08-684 05 800
E-mail: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i PExA AB är förvaltarregistrerade hos 
bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller 
anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av 
villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning 
och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank 
eller förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på 
anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att 
ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), 
PExA AB:s hemsida (www.pexa.se), Aqurat Fondkommission AB:s hemsida  
(www.aqurat.se) eller AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan 
företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner 
från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar 
av dessa. Observera att den som har en depå med specifika regler för 
värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller 
kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare 
som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är 
möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare 
som för kontot.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR



Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 
avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning 
utan stöd av teckningsrätter”, i det fall fler än en sådan anmälningssedel 
insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana 
anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln 
skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den  
24 november 2016. Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall 
styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning 
av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta 
hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd 
av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen 
eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall 
tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats 
för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för 
det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i 
förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta 
inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av 
teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de 
ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas 
genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. 
Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad 
teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på 
avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon 
möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i 
rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid 
sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som 
ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela 
eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte 
erhållit tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, 
Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka 
äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat 
Fondkommission AB på telefon enligt ovan för information om teckning 
och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, 
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, 
Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, 
registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga 
teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av 
dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i PExA 
AB till aktieägare i dessa länder.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
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 
aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som 
BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär 
erhåller information från respektive förvaltare.

Handel i BTA
Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 10 november 
2016 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. 
Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen 
blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 51, 2016.

Leverans av aktier
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas 
ske under vecka 51, 2016, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från 
Euroclear.

Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer PExA AB att 
offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

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

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.

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 PExA AB:s bolagsordning som finns 
tillgänglig via PExA AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

Övrigt
Styrelsen i PExA AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden 
för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, 
är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna 
kommer PExA AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp 
understigande 100 SEK återbetalas ej.

Handel i aktien
Aktierna i PExA AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under 
kortnamnet PEXA och har ISIN-kod SE0007412374. De nya aktierna tas upp 
till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.


