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EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE,
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”
VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nanexa offentliggör EU-tillväxtprospekt i
samband med fullt garanterad
företrädesemission
Styrelsen i Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) beslutade den 7 juni 2021, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, att genomföra en företrädesemission av
aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 126,7 MSEK (”
Företrädesemissionen”). Nanexa har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EUtillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets
hemsida www.nanexa.com.
Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt
Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag godkänts av
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.nanexa.com) samt på
ABG Sundal Colliers hemsida under sektionen ”Ongoing transactions” (www.abgsc.com).
Prospektet kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida
(www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/).
Utöver Företrädesemissionen kan styrelsen i Bolaget komma att besluta, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, om en övertilldelningsemission i form av en
riktad emission om högst cirka 23,5 MSEK under förutsättning att Företrädesemissionen
fulltecknas (”Övertilldelningsemissionen”). Eventuellt beslut om Övertilldelningsemissions
beräknas fattas av styrelsen den 7 juli 2021. För fullständig information om Företrädesemissionen
och Övertilldelningsemissionen hänvisas till prospektet.
Anmälningssedlar för teckning av nyemitterade aktier utan stöd av teckningsrätter kan erhållas
från Aktieinvest per telefon (+46 8 5065 1795) eller via e-post (emittentservice@aktieinvest.se) från
och med teckningsperiodens första dag (17 juni 2021).
Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017
/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen i enlighet med
Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det
uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i
Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller
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stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet och innebär inte att
Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Varje
investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att teckna aktier i
Företrädesemissionen.
Tidplan för Företrädesemissionen
10 juni 2021: Sista handelsdag i aktien inklusive teckningsrätt.
11 juni 2021: Första handelsdag i aktien exklusive teckningsrätt.
14 juni 2021: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga
aktieägare som är registrerade i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag
kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med
företrädesrätt.
17 juni – 28 juni 2021: Handel i teckningsrätter.
17 juni – 1 juli 2021: Teckningsperiod.
7 juli 2021: Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen och
eventuellt beslut om Övertilldelningsemissionen.
19 juli 2021: Beräknad dag för ombokning av BTA till aktier samt upptagande av de
nyemitterade aktierna till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med
Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget.
Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner
vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande
har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att
förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant
erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande
endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller
teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande
U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de
registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper
som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i
USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras,
reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien,
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Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan
jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle
stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller
skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i
strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte
blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Eventuellt investeringsbeslut
bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är
förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen
i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta
pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Nanexa
har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan
medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett
investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat
på offentligt tillgänglig information.
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar
sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar",
"avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Nanexas avsikter, åsikter
eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på
nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Nanexa har gjort efter bästa förmåga men
som Nanexa inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade
med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Nanexa.
Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som
omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)
Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com
Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se
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Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag fokuserat på utvecklingen av
PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system med stor potential inom ett flertal
substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna
projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.
Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).
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