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Större aktieägare i Bioextrax förvärvar aktier från 
styrelseledamot
Henrik Nilsson, som sedan företrädesemissionen i höstas är en av de största aktieägarna i Bioextrax, 
har den 13 januari förvärvat 200 000 aktier i Bioextrax från bolagets CTO och styrelseledamot 
Mohammad H.A. Ibrahim till en kurs om 3,25 kr/aktie. Dessa 200 000 aktier motsvarar cirka nio 
procent av Mohammads tidigare totala innehav. Efter förvärvet äger Henrik Nilsson strax över åtta 
procent av det totala antalet aktier i Bioextrax.

"En av de stora utmaningarna vi står inför idag är att gå över till en miljövänlig produktion och 
konsumtion samtidigt som vi bibehåller de ekonomiska incitamenten för företag, aktiägare och 
konsumenter. Bioextrax har utvecklat och äger teknologier som kan realisera detta och jag är övertygad 
om att de kommmer vara en del av det gröna paradigmskifte som måste ske. Jag ser en stor potential i 
Bioextrax. De ligger i framkanten i en framtidsbransch och med sina processer, kundrelationer och sitt 
team så har de positionerat sig väl på en kraftigt växande marknad. Som långsiktig ägare ser jag fram 
emot att vara med på en intressant och givande resa.” säger Henrik Nilsson.

”Henrik uttryckte nyligen intresse i att förvärva ytterligare aktier i Bioextrax. Då jag av privatekonomiska 
skäl behövde frigöra likviditet, och jag ser ett långsiktigt strategiskt värde i att öka Henriks engagemang 

 säger Mohammad H.A. Ibrahim, i bolaget, beslöt jag mig för att erbjuda en mindre del av mitt innehav.”
CTO och styrelseledamot i Bioextrax.
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Om oss
Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. 
Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv 
teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytningsbar PHA 
(vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga 
och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier 
för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och 
matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika 
applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets 
olika processteknologier. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets 
Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance. Mer information om Bioextrax finns på www.

.bioextrax.com
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