
VD HAR ORDET

Nanexa står inför en mycket spännande tid när vi nu tickar av viktiga mil-
stolpar på vägen mot att bli ett riktigt läkemedelsbolag. Vi erhöll nyligen 
dels ett GMP-certifikat från Läkemedelsverket för att producera produk-
ter för klinisk prövning, dels tillstånd att starta vår första kliniska studie 
i NEX-18, och under året kommer vi att kunna visa att vår banbrytande 
teknologi PharmaShell® kan tillämpas för produktion av läkemedel i stör-
re skala. 

För att skala upp tillverkningsprocessen och därmed få en tydlig väg till 
marknaden kommer vi att arbeta tätt med vår partner Applied Materials 
som är världsledande inom storskalig ALD-produktion. Närmast i tiden 
ligger att vi bygger en ny komplett GMP-klassad pilotanläggning i Uppsa-
la där Applied Materials produktionsutrustning installeras. 

En av de viktigaste milstolparna blir genomförandet av vår första kliniska studie i projektet NEX-18. Det ska bli 
mycket värdefullt att för första gången erhålla kliniska studieresultat från en produkt baserad på PharmaShell®. 
Fas-1-studien väntas starta i slutet av första kvartalet 2021. 

Applied Materials riskkapitalgren Applied Ventures valde i slutet av förra året att investera i Nanexa. Vi välkomnar 
Applied Ventures som långsiktiga industriella investerare i bolaget och ser investeringen som ett viktigt styrkebe-
sked och en validering av vår strategi. 

I början av året meddelade vi att vi i vårt andra egna produktprojekt NEX-20 kommer att utveckla en långtidsver-
kande formulering av lenalidomid för behandling av multipelt myelom, en svår form av blodcancer. Det innebär 
att vi nu har två projekt inom hematologisk cancer. Lenalidomid är en utmärkt substans eftersom den är och kom-
mer att förbli ett viktigt läkemedel för behandling av multipelt myelom under många år framöver och eftersom en 
långtidsverkande depåformulering av substansen adresserar ett stort medicinskt behov. 

Vårt erhållna GMP-certifikat är oerhört viktigt – inte bara för våra egna projekt – utan också för att kunna pro-
ducera kliniskt prövningsmaterial till våra partnerprojekt med stora läkemedelsbolag och mindre biotechbolag. 
Vi har just nu ett flertal utvecklingsprojekt med våra partners vilket tydligt visar att PharmaShell-teknologin upp-
fyller högt ställda krav från ledande läkemedelsbolag. De studier som har genomförts i våra partnerprojekt har 
genomgående varit lyckade och visar att PharmaShell-teknologin är applicerbar på många olika typer av aktiva 
läkemedelssubstanser, och lägger grunden till långa samarbeten där målet är licens- och produktutvecklingsavtal.

Jag ser fram emot allt vi kommer att uträtta under kommande år. Under 2021 kommer vi att bygga en ny komplett 
GMP-klassad anläggning för uppskalning av produktionsprocessen, inleda och få resultat av vår första kliniska stu-
die NEX-18, erhålla viktiga prekliniska resultat i vårt andra projekt NEX-20 och slutligen teckna fler och även mer 
omfattande partneravtal. Jag hoppas att ni vill följa med oss på denna spännande resa. 

David Westberg
Verkställande direktör

Nanexa AB



TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2

FÖRVALTARREGISTRERADE TECKNINGSOPTIONER 
(DEPÅ)
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en 
depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapital-
försäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/
betalning ske till respektive förvaltare. Möjlighet till 
omvandling från teckningsoptioner till aktier ges un-
der perioden den 1-15 februari 2021. 

För mer information och för vidare instruktioner av-
seende hur du går tillväga för att nyttja dina teck-
ningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god 
tid innan teckningsperiodens utgång.

DIREKTREGISTRERADE TECKNINGSOPTIONER 
(VP-KONTO) 
Direktregistrerade kommer att få en förifylld anmäl-
ningssedel utskickad per post som ska användas för 
teckning. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på 
Nanexas hemsida (www.nanexa.se) och Erik Penser 
Banks hemsida (www.penser.se). I samband med att 
anmälningssedel skickas in till Erik Penser Bank ska 
betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på 
anmälningssedeln. Möjlighet till omvandling från 
teckningsoptioner till aktier ges under perioden den 
1-15 februari 2021 under förutsättning att anmäl-
ningssedel samt likvid är Erik Penser Bank tillhanda 
senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så 
snart både teckning och betalning har registrerats hos 
Erik Penser Bank ersätts teckningsoptionerna med in-
terimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. 
Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

HUR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2 NYTTJAS

Nanexa AB (publ) genomförde under februari 2020 en företrädesemission av units där varje unit innehöll fyra 
(4) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sammantaget emitterades 3 031 978 teck-
ningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption berättigar innehavaren, under teckningsperioden 1-15 februari 
2021, till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en teckningskurs motsvarande sjuttiofem (75) procent av den 
volymvägda genomsnittskursen under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjan-
deperioden inleds, dock kan lösenpriset högst uppgå till 15 SEK per aktie.

Mätperioden för teckningskursen pågick mellan 15-28 januari 2021 och den volymviktade genomsnittskursen 
under mätperioden uppgick till 11,23 SEK och teckningskursen är således fastställd till 8,42 SEK per aktie, motsva-
rande 25 procents rabatt mot den volymviktade genomsnittskursen.

Vid full teckning tillförs Nanexa cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. 
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer aktiekapitalet att öka med 392 402,71 SEK till totalt 
3 228 069,44 SEK och antalet aktier att öka med 3 031 978 aktier till totalt 24 942 324 aktier, vilket innebär en 
utspädning om cirka 12 procent.

VILLKOR I SAMMANDRAG
Teckningsperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 1-15 februari 2021.

Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption teckna en (1) ny aktie 
till en teckningskurs om 8,42 SEK per aktie.

Handel med teckningsoptioner: Handel med teckningsoptioner pågår på Nasdaq First North Growth Market till 
och med den 11 februari 2021.


