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Företrädesemission om cirka 17 MSEK för att finansiera fortsatt 
forskning och utveckling mot kliniska applikationer

”Vi har inledningsvis talat om ett instrument för forskarvärlden. Visionen har dock alltid varit att i ett 
andra steg utveckla produkter för användning i klinik och vi har på senaste tiden tagit viktiga steg mot vår 
långsiktiga vision. Vi vill nu göra strategiska investeringar som vi bedömer kommer att leda till en snabbare 

väg till kliniska applikationer, där en betydligt mer omfattande marknad väntar för PExA.”

- Erik Ekbo, VD för PExA

INBJUDAN TILL TECKNING AV B-AKTIER
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I en global tävling anordnad av Johnson & Johnson med syftet att hitta 
teknologier som kan möjliggöra identifikation av lungcancer i ett tidigare 
skede utsågs PExA i februari 2019 till vinnare. PExA-metoden ansågs vara 
den bästa lösningen och tack vare vinsten erhåller bolaget – utöver en 
prissumma om 250 000 USD – mentorskap och coachning från Johnson 
& Johnson samt inträde i Johnson & Johnson Innovation, JLABS globala 
entreprenörsnätverk. Vinsten har burit med sig djupgående diskussioner 
mellan PExA och forskningsledare inom Johnson & Johnsons dedikerade 
läkemedelsbolag Janssen Research & Development, vilka resulterat i ett 
samarbetsavtal om forskning mellan PExA, Janssen och Sahlgrenska 
Akademien. Janssen kommer att genomföra kliniska undersökningar av 
möjligheterna att med hjälp av PExAs teknik samla in potentiella biomarkörer 
som påvisar cancerogena skador som följd av rökning. Detta är både ett 
signifikant erkännande av styrkan i PExAs teknologi och även en fantastisk 
möjlighet att få ett internationellt genomslag för teknikens kommersiella 
potential – en potential som kan innebära en mycket omfattande framtida 
marknad.

Sedan försäljningen inleddes år 2016 har PExA märkt av en efterfrågan och 
identifierat en strategisk möjlighet att utveckla metoder för analys av det 
biokemiska innehållet i PEx-proverna. Denna utveckling innebär att PExA kan 
leverera en helhetslösning som fullt ut kapitaliserar på PExAs innovation. Med 
fler analysmöjligheter breddas användningsområdet för PExAs instrument 

Lungsjukdomar skördar årligen över fem miljoner liv världen över och börjar oftast med förändringar i de minsta 
luftvägarna. Tidigare har det inte funnits tillräckligt bra och enkla metoder för att studera de bakomliggande 
orsakerna till dessa förändringar men PExA har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat instrument som på ett smart sätt 
kan samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExA 2.0 används för 
närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 20 
vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolaget blickar nu även framåt mot 
de kommersiella möjligheter som finns när instrumentet anpassas för användning i klinik.

vilket väsentligen kommer att underlätta och påskynda upptäckt av kliniska 
tillämpningar till nytta för patienterna samt öka instrumentförsäljningen. 
PExA 2.0 använder sig i dagsläget bland annat av en flergångsventil som 
efter varje användning måste plockas isär och steriliseras. För att underlätta 
användningen och minska risker avseende sterilisering utvecklar PExA nu en 
engångsventil, beräknad att lanseras 2020, vilken bedöms skapa ytterligare 
återkommande intäkter.

PExAs metod har nyligen använts för att studera mekanismerna bakom 
avstötningsreaktion (s.k. BOS) vilket drabbar cirka hälften av de patienter 
som genomgår en lungtransplantation. Resultaten har visat att PExA 
2.0 kan indikera förändringar i lungorna hela sex månader tidigare än 
nuvarande tester. Under 2019 har ytterligare studier inletts för att validera 
dessa upptäckter. Styrelsen bedömer att detta är en nyckelmöjlighet för 
att utvidga bolagets marknad mot en tydlig och mycket värdefull klinisk 
tillämpning. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja 
flera diagnostiska instrument för flera folksjukdomar (t.ex. lungcancer och 
KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening 
på inrättningar där vård erbjuds (t.ex. vårdcentraler, öppenvård, skola 
eller till och med i hemmet). Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt 
med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och 
kommersiella produkter, vilket innebär att bolaget vänder sig till en betydligt 
bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.

OM PEXA OCH BOLAGETS MÖJLIGHETER

PExA – med vision att bli en internationellt ledande 

aktör inom insamling och analys av bio -

markörer för lungsjukdomar
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HÄNVISNING TILL MEMORANDUM
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för PExA finns en beskrivning av potentiella risker som är 
förknippande med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information 
i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.pexa.se), Spotlight 
Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Teckningstid: 14 – 28 november 2019.

Teckningskurs: 2,10 SEK per B-aktie.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 8 072 575 
B-aktier, motsvarande cirka 17 MSEK i total emissionsvolym.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen 
den 8 november 2019 var registrerade som aktieägare i PExA AB äger 
företrädesrätt att teckna B-aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig 
aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till 
teckning av sju (7) nya B-aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive 
rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 november 2019. Första dag 
för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 7 
november 2019.

Antal aktier innan nyemission: 9 225 800 aktier (varav 432 900 
A-aktier).

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Möjligheterna

Potentialen
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Bolaget

Värdering (pre-money)*: Cirka 19,4 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit 
teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK och garantiteckning 
(top-down) om totalt cirka 5,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 76 
procent av emissionsvolymen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att 
ske på Spotlight Stock Market under perioden 14 – 26 november 2019.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att 
ske på Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2019 och 
pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna 
registrering beräknas ske i mitten av december 2019.

ISIN-kod för Bolagets B-aktie: SE0007412374

• Kommersiellt instrument anpassat för sjukvård
• Storskalig försäljning på global marknad
• PExA är en globalt erkänd expert på enkel och 

tidig diagnostisering av olika lungsjukdomar

• Forskningsinstrument
• Utveckling av engångskomponenter och 

produkter för biokemisk analys
• Kunder driver 15 studier 
• Försäljning i liten skala
• Utvärdering inom BOS

• Engångsprodukter lanserade
• Produkter för biokemisk analys lanserade
• Större och utökade forskningssamarbeten
• Fler publikationer och ökad försäljning
• Klinisk applikation inom BOS
• Proof of Concept från framträdande forskare

Vägen framåt 
för PExA
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Våra kunder genomför med hjälp av vår teknologi flera kliniska studier 
inom astma, KOL, lungcancer, cystisk fibros osv och hittills finns det ett 
20-tal publikationer där forskningsresultat som involverar PExAs metod är 
presenterade. PExAs långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja 
flera diagnostiska instrument som ska användas globalt för diagnostisering 
eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Vi vill så småningom 
nå klinik och när vi gör det avser vi att ha utvecklat mer patientnära, smidiga 
och kostnadsanpassade versioner av vår produkt vilket innebär att bolaget 
vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga 
miljoner patienter globalt.

Tidigt i år utsågs PExA till vinnare i en tävling som utlysts av Johnson & 
Johnson. Tävlingen arrangerades i syfte att hitta den bästa teknologin för att 
möjliggöra identifikation av lungcancer i ett tidigare skede. Bara det faktum 
att en global koncern som Johnson & Johnson utlyser en tävling inom detta 
område visar på hur viktig roll de små luftvägarna, den region av lungan 
som vår teknologi samlar biologisk information från, spelar i att upptäcka 
lungsjukdomar i ett tidigare skede. Att just PExA och vår teknologi dessutom 
korats till vinnare är givetvis ett stort erkännande och en bekräftelse att PExA 
har potential att förändra framtida sjukvård. Efter vinsten följde diskussioner 
mellan oss och Johnson & Johnson, vilka mynnat ut i ett samarbetsavtal 
med Janssen Research & Development, Johnson & Johnsons dedikerade 
läkemedelsbolag. Tillsammans ska vi undersöka möjligheterna att använda 
PExAs metod för att identifiera potentiella biomarkörer som kan avslöja 
kritiska förändringar vilka kan leda till lungcancer. Detta samarbete är en av 
våra absolut viktigaste milstolpar hittills och om projektet faller väl ut kan det 
möjliggöra en helt ny angreppsmetod mot lungcancer – den cancerform som 
orsakar flest dödsfall av alla i världen.

Som det ser ut idag blir sjukvården oftast inkopplad för sent, i ett skede 
där cancersjukdomen befinner sig i en långt framskriden fas, ofta med 
metastaser som följd, vilket gör den omöjlig att bota. Vår förhoppning är 
att genom projektet med Janssen kunna förändra detta till att det går att 
upptäcka förändringar som i god tid signalerar en utveckling mot cancer. 
Om dessa förhoppningar infrias skulle PExAs teknologi kunna införlivas 
i hälsoundersökningar och användas för rökare på många av världens 
hundratusentals primärvårdsmottagningar och PExA skulle dessutom vara 
ett mycket intressant bolag för större läkemedelsföretag och medicintekniska 
bolag, då tidig upptäckt av cancerogena förändringar lägger en grund för 
utveckling av helt nya läkemedel och behandlingsformer.

Vi arbetar på flera spår samtidigt för att maximera potentialen vi ser. 
Utöver ovan genomför vi till exempel strategiska investeringar i utveckling 
för att på ett systematiskt sätt identifiera metoder som gör det möjligt att 
analysera det molekylära innehållet i PEx-proverna. Tydligt är att PEx-prover 
innehåller ett stort antal mycket intressanta biomolekyler för forskningen 

Sedan vi marknadslanserade PExA 2.0-systemet 
har framstående forskargrupper från flera olika 
länder förstått PExA-metodens potential och 
valt att köpa och använda vårt instrument i sin 
forskning. 

”Att just PExA och vår 
teknologi dessutom korats 

till vinnare är givetvis ett stort 
erkännande och en bekräftelse 

att PExA har potential att 
förändra framtida sjukvård.”

Erik Ekbo
VD Pexa AB

VD ERIK EKBO HAR ORDET

och genom att validera och dokumentera analysmetoder för PEx-provet blir 
vårt koncept komplett och därmed betydligt mer eftertraktat och värdefullt. 
För varje ny metod och biomolekyl som går att påvisa med PExA utökas 
vår marknad och samtidigt ökar chanserna till utveckling av nya innovativa 
diagnostiska metoder och läkemedel. Vi behöver vara en drivande kraft 
inom denna utveckling och vi ser också en affärsmöjlighet i utveckling 
och kommersialisering av egna engångsprodukter som underlättar och 
optimerar beredning av PEx-prover inför de olika biokemiska analyserna. 
I kombination med framgångsrika resultat från de studier som genomförs 
med teknologin, ser vi en övergripande vision om att vår teknik ska utvecklas 
till en helhetslösning för både diagnostik och forskning inom lungsjukdomar.

Vi har inledningsvis talat om ett instrument för forskarvärlden, eftersom detta 
är första steget i valideringen av vårt instrument. Visionen har alltid varit 
att i ett andra steg utveckla produkter för användning i klinik och vi har på 
senaste tiden tagit viktiga steg mot vår långsiktiga vision. Vi befinner oss i 
en unik position att ta tillvara vårt instruments kapacitet samt vidareutveckla 
vår verksamhet med produkter för analysmetoder och engångsartiklar. Vi 
vill göra strategiska investeringar för utökade användningsområden, vilket vi 
bedömer kommer att leda till väsentligt fler affärsmöjligheter och på sikt ökad 
försäljning samt en snabbare väg för PExAs metod till kliniska applikationer, 
där en betydligt mer omfattande marknad väntar. Vi är väldigt glada över 
att ha identifierat de ovan beskrivna möjligheterna och planerar därför att 
genomföra en företrädesemission om cirka 17 MSEK i syfte att påskynda 
utvecklingen, bredda användningen av PExA-metoden och öka försäljningen 
av vår produkt. 

Varmt välkommen att investera i PExA!

Erik Ekbo
VD Pexa AB
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Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i PExA AB
Teckningstid: 14 november – 28 november 2019 kl.15.00

Teckning kan även ske elektroniskt med BankID 
på www.sedermera.se

OBS! Om du vill teckna via ett investeringssparkonto 
(ISK) eller kapitalförsäkring (KF), måste du kontakta 
din bank/förvaltare. För att aktierna ska sättas in på 

ISK eller KF måste likviden dras ifrån ISK/KF.

Pris per B-aktie: 2,10 SEK

Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.

Likviddag: Enligt instruktion på avräkningsnota.

Vid en bedömning av PExA AB:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen 
bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. 
Memorandum finns att ladda ner på www.pexa.se och på www.sedermera.se. Betalning skall ej ske i samband med anmälan. 
Eventuell tilldelning av B-aktier meddelas via avräkningsnota.

1. Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal B-aktier i PExA AB till en teckningskurs om 2,10 SEK 
per B-aktie:

Antal B-aktier

2. Fyll i vart tilldelade betalda tecknade B-aktier (BTA B) skall levereras, VP-konto eller depå - ange endast ETT alternativ:

VP-Konto/Servicekonto Bank/Förvaltare

O O O
Depånummer Bank/Förvaltare

Har du en depå hos Nordnet eller Avanza? Kontakta din respektive bank för att göra din teckning direkt via Nordnet eller Avanza.

3. Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell överteckning. I det fall nyemissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som även tecknat B-aktier
med stöd av teckningsrätter i nyemissionen, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats. Åberopa denna företrädesrätt genom att fylla i det antal B-aktier du tecknat med stöd av 
teckningsrätter i denna nyemission och ange bank/förvaltare via vilken sådan teckning skett:

Antal B-aktier Bank/Förvaltare VP-konto/Depånummer

4. Har Du, genom Sedermera, investerat tio (10) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller investerat genom Sedermera sex (6) gånger årligen de senaste fem (5) åren? Ja Nej

5. Teckning över 15 000 EURO?
Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är JA på fråga 4. ovan ska:
1) penningtvättsfrågor besvaras på blankett som finns på följande länk: www.sedermera.se
2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten.

Observera att ovanstående handlingar ska tillställas Sedermera Fondkommission per post, på nedanstående adress. Du kan dock alltid fylla i blanketten digitalt och identifiera dig med Bank-ID på 
www.sedermera.se.

6. Fyll i namn och adressuppgifter (VÄNLIGEN TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma Förnamn Personnummer/Organisationsnummer

Adress (gata, box eller motsvarande) Telefon dagtid NID-nummer/LEI*

Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) E-post (obligatoriskt då avräkningsnota skickas via e-post)

Ort och datum Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)

* NID-nummer är ett nationellt ID för fysiska personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. NID är kopplat till ditt medborgarskap och har du enbart ett svenskt eller danskt medborgarskap är NID det 
samma som ditt personnummer (12 siffror) /CPR med landskod före (SE för Sverige och DK för Danmark). För personer med dubbla medborgarskap hänvisas till lokal bank för hjälp.
LEI är en global identifieringskod för juridiska personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank, men det går att göra direkt via de 
institutioner som tillhandahåller LEI-kod. Vilka de institutionerna är framgår av the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

• Att anmälan är bindande men att ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende;

• Att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas samt 
att vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna;

• Att jag har tagit del av och förstått vad som anges i Villkor och 
Anvisningar i memorandumet och förstått riskerna som är förknippade 
med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;

• Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger 
mellan Sedermera och tecknaren avseende denna teckning och
att Sedermera inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt 
instrument passar mig eller den jag tecknar för;

• Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som 
är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, 
Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande 
förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de 
som följer av svensk rätt;

8. Skicka in anmälningssedeln genom ett av 
nedanstående alternativ:

Brev: Ärende: PExA AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

E-post: issuingservices@sedermera.se
(inskannad anmälningssedel)

Fax: 0046 40-615 14 11

För övriga frågor: Telefon: 0046 40-615 14 10

• Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ångerrätt 
som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;

• Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel 
befullmäktigar Sedermera att för undertecknads räkning verkställa 
teckning av aktier enligt de villkor som framgår av memorandumet 
utgivet av styrelsen i PExA AB i november 2019;

• Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna 
anmälningssedel;

• Att tilldelning av B-aktier i enlighet med ifylld anmälningssedel inte
kan garanteras;

• Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget 
lagras och behandlas av Sedermera för administration av detta 
uppdrag. Personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med 
personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR);

• Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på 
anmälningssedeln.

7. Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:

Genom att markera rutan, samtycker undertecknad till att på anmälningssedeln lämnade uppgifter även kan komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.
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PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON
I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står 
under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som 
värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.

OBS! Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till kontrollfrågorna nedan.

Verklig huvudman*
Fysisk person (för- och efternamn) Personnummer Ägarandel (%) Andel röster (%)

Fysisk person (för- och efternamn) Personnummer Ägarandel (%) Andel röster (%)

Fysisk person (för- och efternamn) Personnummer Ägarandel (%) Andel röster (%)

*Med verklig huvudman avses:
• Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av 

det totala antalet röster i den juridiska personen.
• Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande 

befattningshavare.
• Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, ensam 

eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.

Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman. Sedermera Fondkommission kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande 
direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.

I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.

Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
1. Vad är syftet med transaktionen?

Sparande/placering Omsätta värdepapper Annat – vänligen ange:

2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)
Gammalt sparande/placeringar/kapitalinkomster Lön/pension/bonus/företagsintäkter Arv/gåva

Fastighets-/företagsförsäljning Annat – vänligen ange:

3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via Sedermera det kommande året?
1-50 000 kronor 50 000-150 000 kronor 150 000-500 000 kronor 500 000 kronor eller mer

4. PEP – Person i politiskt utsatt ställning
Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller 
någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politisk utsatt ställning, en så kallad PEP*?

Ja Nej
Om svaret är ja, vänligen ange:

Funktion: Land:

Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än Dig själv):
* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste 
familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsvä-
sendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.

5. Etablering i högrisktredjeland
Är du/bolaget etablerat eller har hemvist i något av följande högrisktredjeländer; Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syrien, Iran, Irak, Jemen, 
Etiopien, Uganda eller Nordkorea?

Ja Nej Om svaret är ja, ange land:

UNDERSKRIFTER
Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till nyemission@sedermera.se. 
Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.
Handlingar att bifoga för fysisk person: 
• Vidimerad kopia av identitetshandling

Handlingar att bifoga för juridisk person:
• Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare • Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)

Underskrifter
Ort och datum Ort och datum

Partens underskrift/behöriga företrädare Sedermera Fondkommission

Namnförtydligande Namnförtydligande

Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera Sedermera om eventuella förändringar.
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