
VILLKOR FÖR UTNYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER 

Teckningsperiod 20 juni - 4 juli 2022

Villkor Två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 B ger rätten att teckna en (1) ny aktie
Teckningskurs 0,53 SEK per aktie

Kära teckningsoptionsinnehavare,

Med detta brev vänder jag mig både till alla er som var med i den övertecknade nyemissionen som genomfördes förra året samt till er 
som liksom jag själv har förvärvat teckningsoptioner i syfte att vara med i den emission som nu genomförs.

Som ny VD i PExA sedan två månader har jag nu börjat sätta mig in i verksamheten och är idag ännu mer övertygad än när jag började 
om att vi har en produkt som kan komma att spela en avgörande roll i jakten på biomarkörer för lungrelaterade sjukdomstillstånd. Inte 
minst har våra kunder som tillkommit under de senaste åtta månaderna bidragit till denna insikt där nya affärer med två av de största 
läkemedelsbolagen i världen ingått hyreskontrakt för 11 instrument samt att ett stort kontraktsforskningsbolag i Tyskland förlängt hyran 
i ytterligare 8 månader för 5 instrument som de hyr sedan tidigare. Detta är affärer till ett sammanlagt värde av 4,5 MSEK.

För närvarande arbetar vi intensivt med tillverkning och leverans av de PExA system som nu skall ut till kunderna, dessutom har 
utbildningsaktiviteter påbörjats på de kliniska forskningssiter i Nordamerika och Storbritannien som hittills fått leverans. Parallellt pågår 
diskussioner med fler intressenter samt insamling av data från forskningspersoner för att kunna validera nya biokemiska analyser. Detta 
görs för att påvisa PExA-provernas innehåll på potentiella biomarkörer vilket bedöms som mycket viktigt både i fortsatta kunddialoger 
och för att så småningom komma till en klinisk rutinmässig applikation.

Mot bakgrund av att jag under lång tid startat och drivit ett medicintekniskt bolag inom cancerbehandling från idé till certifierad produkt 
på en internationell marknad så brinner jag lite extra för PExA-metodens potential inom lungcancerområdet. Inom detta område vet jag 
av erfarenhet att tidig upptäckt markant kan öka chansen till en botande behandling. 

Välkomna att investera i vår fortsatta resa med målet att förbättra förståelsen för och behandlingen av olika lungsjukdomar runt om i 
världen, det tänker jag göra.

Tomas Gustafsson, VD PExA
Göteborg den 14 juni 2022

Information till innehavare av teckningsoptioner

VD Tomas Gustafsson har ordet

Utnyttjande av förvaltarreg-
istrerade teckningsoptioner

Om du har dina teckningsoptioner hos en förvaltare ska du kontakta din förvaltare för att begära 
utnyttjande av teckningsoptioner

Utnyttjande av direktregis-
trerade innehav

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade på ett VP-konto ska teckningen ske genom elek-
tronisk eller fysisk anmälan. Elektronisk anmälan görs på Mangold.se

ANMÄLAN OM TECKNING

20 juni - 4 juli 2022


