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Nordiska kapitalförvaltaren Bankinvest köper 200 000 
aktier i PAXMAN AB (publ)
PAXMAN meddelar att kapitalförvaltaren Bankinvest har köpt 200 000 aktier i bolaget, varav 100 000 
vardera från de två storägarna Glenn Paxman och Björn Littorin. Det var köparen som tog initiativ till 
affären, och transaktionen utfördes via marknaden den 2 december 2019.

Transaktionen innebär att PAXMAN erhåller en nordisk institutionell aktieägare som förvaltar tillgångar värda 
över 106 miljarder DKK. Som tidigare meddelats äger även flera bolag inom Länsförsäkringar-gruppen samt 
kapitalförvaltaren Nordic Cross Asset Management aktier i PAXMAN.

Det institutionella intresset för PAXMANs aktie förväntas framöver även erhålla stöd av den nyligen 
genomförda inkluderingen av aktien i MSCI Micro Cap Sweden Index.

– Det är glädjande att PAXMANs verksamhet har vuxit sig så stark att en stor institutionell aktör som 
Bankinvest väljer att bli delägare i bolaget. Det är även positivt att vi har två stora aktieägare som på detta 
kontrollerade sätt kan bidra till en utökad ägarkrets och därmed starkare likviditet i aktien, säger PAXMANs VD 
Richard Paxman.

Transaktionen genomfördes till vid transaktionstillfället gällande marknadskurs om 54 kr per aktie. Efter 
transaktionen äger Glenn Paxman 6 338 645 aktier i Paxman, och Björn Littorin äger 835 076 aktier.

Om Bankinvest
Bankinvest är en nordisk kapitalförvaltare med tillgångar värda över 106 miljarder DKK under förvaltning. 
Bolaget grundades 1969 och ägs av 40 lokala och nationella banker i Danmark. Kundbasen består av omkring 
210 000 privatpersoner samt ett flertal danska och internationella institutionella aktörer. Mer information 
finns på www.bankinvest.dk
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Om oss

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos 
patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman 
själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom 
skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker 
och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, 
flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i 
Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA. 

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified 
Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.
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