
 

 

Plexian AB (publ) offentliggör utfallet av utnyttjande av 
teckningsoptioner av serie TO2 

den 1 februari 2022 kl. 08:55 
 
Plexian AB (publ) (”Plexian” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av utnyttjandet av teckningsoptioner 
av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) som inkluderades i de units som emitterades i samband med 
upptagandet till handel av Bolagets aktier under mars 2021. Teckningsoptionerna tecknades till cirka 45 
procent och Plexian tillförs cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. 

Antalet utestående Teckningsoptioner uppgick till 1 500 700. En (1) Teckningsoption berättigade till teckning av en 

(1) ny aktie i Plexian till en teckningskurs per aktie motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen 

i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan 

första dagen för teckning, vilken fastställdes till en kurs om 5,19 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för 

Teckningsoptionerna pågick från och med den 14 januari 2022 till och med den 28 januari 2022. Det slutgiltiga 

utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 45 procent, motsvarande 674 772 Teckningsoptioner för teckning 

av lika många aktier. Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier i väntan på registrering vid 

Bolagsverket.  

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader. Det totala 
antalet aktier i Plexian ökar med 674 772, från 22 896 029 till 23 570 801. Aktiekapitalet i Plexian ökar med cirka 
224 923,96 SEK, från cirka 7 632 008,16 SEK till cirka 7 856 932,11 SEK. 

 

Rådgivare 
Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare 
i samband med inlösen av Teckningsoptionerna. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ) 
E-post: staffan@plexian.se  
 
Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 1 februari 2022 kl. 08.55 CET. 
 
Om Plexian  
Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom 

"open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med 

stora medlemsdatabaser, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell 

och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av 

betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till 

Edge. 

https://eminovapartners.se/corporate-finance-tjanster/
mailto:staffan@plexian.se

