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Nanexa i långt gångna förhandlingar kring
partnerskap och investering med Applied
Materials och Applied Ventures
Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget är i långt gångna förhandlingar om att ingå ett
gemensamt utvecklingsavtal med det världsledande materialtekniklösningsföretaget Applied
Materials Inc. för att skala upp Nanexas produktion av ALD-belagda injicerbara läkemedel.
Parallellt är Nanexa också i långt gånga förhandlingar med Applied Ventures,
riskkapitalgrenen av Applied Materials, om att ingå ett investeringsavtal. Genom en riktad
nyemission avser Applied Ventures att investera 1 miljon USD i Nanexa under fjärde kvartalet
2020 med en option att investera ytterligare upp till 2 miljoner USD under 2021 för att stödja
fortsatt utveckling och expansion.
Nanexa har ännu inte ingått juridiskt bindande avtal med Applied Materials eller Applied
Ventures. Nanexa förväntar sig att slutföra avtalen inom de kommande veckorna och kommer
att ge mer information när respektive avtal är slutförda.
Genom att ingå ett gemensamt utvecklingsavtal med Applied Materials, en världsledande
leverantör av materialtekniklösningar, avser Nanexa att säkerställa läkemedelsframställning för
större kliniska prövningar för att validera, anpassa och skala upp Nanexas produktion av ALDbelagda injicerbara läkemedel. Enligt det föreslagna avtalet kommer Applied Materials att
tillhandahålla och täcka kostnaderna för den utrustning som kommer att installeras i Nanexas
GMP-klassificerade lokaler i Uppsala. Det föreslagna samarbetsavtalet inkluderar också framtida
kommersiella arrangemang, inklusive ömsesidiga kostnads- och intäktsdelningsprinciper och
licenser.
Enligt det avsedda investeringsavtalet kommer Applied Ventures att investera upp till 3 miljoner
USD i Nanexa under 2020–2021. 1 miljon USD ska investeras under fjärde kvartalet 2020 med en
option att investera ytterligare 2 miljoner USD i två trancher under 2021. Enligt det föreslagna
avtalet åtar sig Nanexa att emittera nya aktier och teckningsoptioner i en riktad emission till
Applied Ventures, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 2 juni 2020.
Anledningen till tillkännagivandet av dessa förhandlingar före slutförande är ett dataintrång hos
Nanexa som har rapporterats till berörda myndigheter. E-postkontot till en medlem av Nanexas
ledningsgrupp hackades och informationen ovan kan inte längre betraktas som konfidentiell.
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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
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.
Denna information är sådan information som Nanexa är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2020-11-27 15:05 CET.
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