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Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av 
nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 7 (”Teckningsoptioner”) som 
emitterades i samband med Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") 
företrädesemission av units, vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 och 
beslutades vid extra bolagsstämma den 30 november 2022. Teckningsoptionerna 
tecknades till cirka 58,9 procent och Plexian tillförs därmed cirka 4,8 MSEK före 
emissionskostnader. Återstående cirka 41,1 procent, motsvarande cirka 3,4 MSEK, 
kommer tecknas i en riktad nyemission i Plexian i enlighet med ingångna 
garantiåtaganden, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. 

Totalt emitterade Plexian 32 738 976 units i Företrädesemissionen, som bestod av består av en (1) 
aktie och en (1) Teckningsoption av serie TO 7. Varje Teckningsoption berättigade innehavaren till 
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period av 10 
handelsdagar som slutade den 27 januari 2023, dock lägst kvotvärdet (0,15 SEK) och högst 1 SEK 
per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 
0,358 SEK varför teckningskursen fastställdes till 0,25 SEK per aktie.  

Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna pågick från och med den 1 februari 2023 till och med 
den 15 februari 2023. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick till cirka 58,9 procent, 
innebärande att 19 288 188 Teckningsoptioner nyttjades för teckning av 19 288 188 aktier. Nyttjade 
Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier, i väntan på registrering hos Bolagsverket. 
Interimsaktierna förväntas konverteras till aktier inom cirka två (2) veckor, dvs omkring den 24 
februari - 2 mars 2023. 

Genom nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. 
Det totala antalet aktier i Plexian ökar med 19 288 188, från 58 946 908 till 78 235 096. 
Aktiekapitalet i Plexian ökar med 2 893 228,2 SEK, från 8 842 036,2 SEK till 11 735 264,4 SEK. 
Som offentliggjorts genom pressmeddelande den 10 februari 2023 har Plexian erhållit 
teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande hela emissionsvolymen om cirka 8,2 MSEK 
och kommer således att genomföra en riktad nyemission avseende resterande belopp, vilket 
kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. 

”Vi tackar våra aktieägare, både nya och de som stöttat oss genom åren, som är med och tecknar 
och tror på bolaget. Dagens utfall tillsammans med de teckningsförbindelser och garantiåtaganden 
som Plexian erhållit, gör att bolaget har en god finansiell situation och goda möjligheter att 
implementera bolagets nya strategi med fullt fokus på tillväxt.”, säger VD Johan Möllerström. 

För ytterligare information: 
Johan Möllerström, VD Plexian 
E: johan.mollerstrom@plexian.se  
T: +46 (0) 768 86 81 78 
 
Lovisa Fredriksson, presskontakt 
E: lovisa@lfpr.se  
T: +46 (0) 734 33 31 10 
 
Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 17 februari 
2023 13.30 CET. 
 
Om Plexian AB 

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet 
försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera 
redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av 
den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden 



baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på 
analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge. För mer information, 
se www.plexian.se. 

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

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, 
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Plexian. 
Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 
7 i Plexian har endast skett genom det prospekt som Plexian offentliggjorde den 1 december 2023. 

 


