
Viktig information om Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq koncernen. 
Bolag på Nasdaq First North Stockholm är inte föremål för samma regler som ställs på bolag som är noterade på den 
reglerade huvudmarknaden. De är istället föremål för mindre omfattande regler och regleringar som är anpassade 
för mindre tillväxtbolag. En investering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Stockholm kan därför vara mer 
riskfylld än en investering i ett börsnoterat bolag. Samtliga bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm 
har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. Erik Penser Bank AB är utsedd till Certified Adviser 
för Paxman AB (publ) vid kommande listning på Nasdaq First North, förutsatt att kraven för listning uppfylls.

INBJUDAN TILL TECKNING 
AV AKTIER I

PAXMAN AB (PUBL)



VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Vissa definitioner
Med ”Paxman” eller ”Bolaget” avses, beroende på sammanhang, Paxman AB (publ), 559079-3898, eller den koncern där Paxman AB (publ) 
är moderbolag. Med ”Prospektet” avses föreliggande prospekt. Med ”Erbjudandet” avses erbjudandet till allmänheten och institutionella 
investerare att teckna nyemitterade aktier i Paxman (”Emissionen” eller "Nyemissionen"). Med ”Erik Penser Bank” eller ”EPB” avses Erik Penser 
Bank AB (publ), 556031-2570. Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, 556112-8074. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor, hänvisning 
till ”USD” amerikanska dollar, hänvisning till "EUR" avses Euro och hänvisning till ”GBP” eller "pund" avses brittiska pund. Med ”K” avses tusen 
och med ”M” avses miljoner.

Upprättande och registrering av Prospektet
Detta Prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 
809/2004 (”Prospektförordningen”). Tvist med anledning av detta Prospekt, Erbjudandet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska 
avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Förutom vad som uttryckligen anges häri, har ingen finansiell information i 
Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. 

Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om 
handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida 
att sakuppgifterna i Prospektet är korrekta eller fullständiga. 

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att 
någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Prospektet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt 
distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna 
strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av Erbjudandet enligt detta Prospekt har inte registrerats och kommer inte 
att registreras enligt United States Securities Act (”Securities Act”)från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat 
i USA. Erbjudandet omfattar inte heller personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat 
land där Erbjudandet eller distribution av Prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, 
registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet ”Riskfaktorer”. När investerare 
fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden 
och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga 
investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta Prospekt samt eventuella tillägg till detta Prospekt. Ingen person är 
behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i detta Prospekt. Om så ändå skulle ske ska sådan 
information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Bolaget eller av Erik Penser Bank och ingen av dessa ansvarar för sådan information 
eller sådana uttalanden.

Marknadsinformation och vissa framtidsinriktade uttalanden
Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Bolagets syn på framtida händelser samt finansiell och operativ 
utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom 
att de kan innefatta ord som ”kan”, ”ska”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förutses”, ”har som målsättning 
att”, ”prognostiseras”, ”försöker”, ”skulle kunna” eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. 
Framtidsinriktade uttalanden är till sin natur förenade med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom de är avhängiga 
framtida händelser och omständigheter. De framtidsinriktade uttalanden som återges i detta Prospekt gäller endast vid tidpunkten för Prospektets 
offentliggörande och Bolaget gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden i anledning 
av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Bolaget anser att de förväntningar 
som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden kommer att 
förverkligas eller visa sig vara korrekta. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att 
faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden i detta Prospekt.

Prospektet innehåller viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen 
har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller 
fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till, och kan förvissa sig om genom jämförelser med annan 
information som offentliggjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle kunna 
göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, 
väsentliga intressen i Bolaget.

Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Den har inte samma juridiska 
status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för 
handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas 
på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna 
efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är utsedd till Certified Adviser 
för Paxman vid kommande listning på Nasdaq First North, förutsatt att kraven för listning uppfylls. 

Rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Paxman och har biträtt Bolaget i upprättandet av Prospektet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare 
till Paxman i samband med Erbjudandet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör från Bolaget, friskriver sig Erik Penser Bank och Advokatfirman 
Delphi från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Paxman och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Erik Penser Bank är även 
emissionsinstitut avseende Erbjudandet.



INNEHÅLL

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandet riktar sig till allmänheten och institutionella 
investerare och omfattar högst 3 202 500 nyemitterade aktier 
i Paxman. Bolaget kommer att tillföras högst ca 30,4 MSEK 
genom Erbjudandet. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 
2,5 MSEK.

Pris
9,50 SEK per aktie. Minsta teckning ska uppgå till 550 aktier 
motsvarande 5 225 SEK. Ytterligare teckning sker i hela 
multiplar av 100 aktier.

Anmälningsperiod
9-24 maj 2017.

ISIN-koder
Aktien    SE0009806284

Finansiell kalender*
Delårsrapport 1 april – 30 juni 2017 30 augusti 2017
Delårsrapport 1 juli – 30 sept 2017 24 november 2017
Bokslutskommuniké 31 dec 2017 27 februari 2018

Handelsplats
Bolagets aktier kommer att listas på Nasdaq First North. Första 
dag för handel beräknas bli omkring den 12 juni 20171.

Teckningsförbindelser
Erbjudandet omfattas till ca 12,6 MSEK av 
teckningsförbindelser, motsvarande 41,4 procent av 
Emissionen.
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Riskfaktorer 15

Inbjudan till teckning av aktier i Paxman AB 
(publ) 18

Bakgrund och motiv 19

VD har ordet 20

Villkor och anvisningar 21

Marknadsöversikt 23

Verksamhetsbeskrivning 25

Utvald finansiell information 32

Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen 36

Revisors rapport avseende nya finansiella 
rapporter 37

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
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1Preliminärt datum. Listningen förutsätter att Nasdaq First Norths spridningskrav är uppfyllt senast den dag då handelns inleds.
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SAMMANFATTNING

Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i ”Punkter”. Punkterna är numrerade i avsnitten A-E (A.1-E.7). 
Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och 
emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt, kan det finnas luckor i punkternas numre-
ring. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt 
att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. I dessa fall innehåller sammanfattningen en kort beskrivning av 
informationskravet tillsammans med angivelsen ”Ej tillämplig”.

Avsnitt A - Introduktion och varningar
A.1 Varning Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i de vär-

depapper som erbjuds ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yr-
kande avseende uppgifterna i Prospektet anförs vid domstol kan den investerare som är kärande i enlighet med 
medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna vid översättning av Prospektet 
innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sam-
manfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller 
oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Prospektet, ger 
nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds.

A.2 Samtycke Ej tillämplig. Erbjudandet omfattas inte av finansiella mellanhänder.

Avsnitt B - Information om emittenten
B.1 Firma och handels-

beteckning
Bolagets firma och handelsbeteckning är Paxman AB (publ) med org. nr 559079-3898.

B.2 Säte och bolags-
form

Paxman är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i 
Karlshamns kommun. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

B.3 Verksamhet Genom rörelsedrivande dotterbolag utvecklar och marknadsför Bolaget skalpkylningssystem för behandling av 
cancerpatienter som genomgår cytostatikabehandling. Genom skalpkylning kan risken för att patienten drab-
bas av håravfall minimeras. Paxman har sedan 1997 levererat över 2 500 skalpkylningssystem till cancerkliniker 
världen över, vilka använts för att behandla över 100 000 patienter.

B.4a Trender Cancer är en global sjukdom som drabbar omkring 14 miljoner människor per år och denna siffra förväntas växa 
till 22 miljoner under de två kommande decennierna.  Tillväxten drivs dels av ökad förväntad livslängd, dels av 
förbättrade metoder för att diagnosticera cancer. 

Paxman uppskattar, baserat på tillgänglig statistik och diskussioner med cancerläkare, att i genomsnitt behandlas 
omkring 40 procent av alla cancerpatienter med cytostatika. Andelen varierar dock betydligt mellan olika former 
av cancer och beroende på i vilket stadium cancern befinner sig. Sammantaget uppskattar Bolaget att omkring 
sex miljoner cancerpatienter behandlas med cytostatika per år.

Håravfall i samband med cytostatikabehandling är en vanlig biverkan och Bolaget uppskattar att majoriteten av 
alla patienter som behandlas med cytostatika drabbas av håravfall. Utvecklingen av metoder för att förebygga 
håravfall i samband med cytostatikabehandling utgör därmed en viktig utmaning för cancervården. 

I övrigt känner Bolaget inte till några andra tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 
åtaganden eller händelser, offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder 
som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna påverka Bolagets verksamhet.

B.5 Koncernstruktur Bolaget är för närvarande moderbolag till Paxman Group Ltd med org. nr. 03802592. Paxman Group Ltd är i sin 
tur moderbolag till det rörelsedrivande bolaget Paxman Coolers Ltd med org. nr. 03359002. Dotterbolagens verk-
samhet bedrivs enligt engelsk rätt.

B.6 Ägarstruktur Antalet aktieägare i Paxman uppgick till 15 stycken per den 31 mars 2017. Av nedanstående tabell framgår 
aktieägare med innehav överstigande 5 procent.

Namn Antal aktier
Andel av kapital 

och röster (%)

Glenn Paxman 6 672 845 52,1

Björn Littorin 1 285 076 10,0

Richard Paxman 1 281 000 10,0

CIMON Venture Trust AB 1 081 205 8,4

CarlEjler Rasmussen & Co A/S 999 117 7,8

Övriga (10 st) 1 490 757 11,6

Totalt 12 810 000 100,0
Källa: Euroclear
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B.7 Utvald finansiell 
information

Paxmans moderbolag Paxman AB (publ) registrerades den 7 oktober 2016 varefter nuvarande firma registrerades hos Bolagsverket 
den 14 december 2016 (tillägget "publ" i firmanamnet tillkom först när Bolaget blev publikt den 16 mars 2017). Paxman AB (publ) 
har inte bedrivit någon verksamhet tidigare. Paxman AB (publ) förvärvade vid extra bolagsstämma den 10 februari 2017 det brittiska 
bolaget Paxman Group Ltd med det rörelsedrivande dotterbolaget Paxman Coolers Ltd genom apportemission. Därav presenteras 
nedan Paxmans finansiella utveckling i sammandrag för perioden 1 januari - 31 mars 2017. Den reviderade finansiella informationen 
för moderbolaget är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisningen och koncernredovisning, 
och avser perioden 1 januari - 31 mars 2017. Revisors rapport för den finansiella informationen för moderbolaget är införlivad i detta 
prospekt (sid. 37-38).

För att ge en mer fullständig bild av Bolagets finansiella utveckling presenteras även finansiell utveckling för det rörelsedrivande 
bolaget Paxman Coolers Ltd. Det föreligger inga väsentliga skillnader i tillämpning av redovisningsprinciper mellan Paxman AB (publ) 
och Paxman Coolers Ltd.

Paxman Coolers Ltd har tidigare haft brutet räkenskapsår. Från och med 2017 kommer Bolagets räkenskapsår vara kalenderår. 
Som en del i övergången till kalenderår omfattar bokslutet för 2016 perioden 1 oktober 2015 till och med 31 december 2016. 
Räkenskapsåret 2015 omfattar perioden 1 oktober 2014 till och med 31 september 2015. Därmed avser den utvalda finansiella 
informationen för Paxman Coolers Ltd olika perioder, där den ena perioden är 12 månader och den andra 15 månader. De reviderade 
årsredovisningarna för räkenskapsåren 2015 och 2016, som upprättats enligt UK GAAP (Generally Accepted Accounting Practice) 
hålls tillgängliga för granskning på Bolagets hemsida (www.paxman.se) och kontor (Pirgatan 13, Karlshamn).

Finansiell information från de reviderade årsredovisningarna 2015 och 2016 innehållande resultat- och balansräkning för det 
rörelsedrivande dotterbolaget Paxman Coolers Ltd återges nedan. En översättning av revisionsrapporterna för räkenskapsåren 2015 
och 2016 återges i Prospektet.

Sammanfattande finansiell information avseende helåren 2016 och 2015 samt för perioden januari till och med mars 2017 respektive 
2016 har hämtats från Paxman Coolers Ltds interna redovisning och presenteras i appendix på sid. 55-56. 

Belopp i detta avsnitt har i en del situationer avrundats och omräknats till svenska kronor*, vilket gör att summeringarna inte alltid 
stämmer exakt.

*Omräkningen från brittiska pund till svenska kronor har för Paxman Coolers Ltd:s resultat- och balansräkningar för samtliga perioder 
skett efter balansdagens kurs per 30 december 2016, sista handelsdagen 2016 (11,1787), detta för få en så korrekt jämförelse mellan 
perioderna som möjligt samt för att undvika eventuella valutakursdifferenser.

Resultaträkning Paxman AB (publ)

BELOPP I KSEK
2017-01-01
2017-03-31

Nettoomsättning -

Övriga externa rörelsekostnader -65

Personalkostnader -268

Rörelsens kostnader -333

Rörelseresultat -333

Ränteintäkter och liknande resultatposter -

Räntekostnader och liknande resultatposter -4

Resultat efter finansiella poster -338

Skatt på årets resultat -

Periodens resultat -338
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B.7 Utvald finansiell 
information forts.

Balansräkning och kassaflödesanalys Paxman AB (publ)

BELOPP I KSEK 2017-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 25 520

Summa anläggningstillgångar 25 520

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 22

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

6

Kassa och bank 104

Summa omsättningstillgångar 110

SUMMA TILLGÅNGAR 25 652

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 12 810

Periodens resultat -346

Överkursfond 12 760

Summa eget kapital 25 224

Långfristiga skulder -

Summa långfristiga skulder -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 43

Övriga skulder 353

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

32

Summa kortfristiga skulder 428

Summa skulder 428

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 652

BELOPP I KSEK
2017-01-01
2017-03-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -333

Avskrivningar -

Erhållen ränta -

Erlagd ränta -4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

-338

Förändring rörelsekapital

Varulager/Pågående arbete -

Rörelsefordringar -26

Leverantörsskulder 43

Övriga kortfristiga skulder 135

Kassaflöde från rörelsen 152

Kassaflöde från den löpande verksamheten -186

Kassaflöde från investeringsverksamheten -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -

Förändring likvida medel -186

Likvida medel vid periodens början 290

Likvida medel vid periodens slut 104

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Den finansiella informationen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden.
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B.7 Utvald finansiell 
information forts.

Resultaträkning Paxman Coolers Ltd

BELOPP I KSEK BELOPP I KGBP

2015-10-01
2016-12-31

2014-10-01
2015-09-30

2015-10-01
2016-12-31

2014-10-01
2015-09-30

Omsättning 29 588 19 082 2 647 1 707

Kostnad sålda varor -8 330 -5 645 -745 -505

Bruttovinst 21 258 13 437 1 902 1 202

Administrativa kostnader -19 377 -13 758 -1 733 -1 231

Rörelseresultat 1 881 -321 168 -29

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -2 -15 0 -1

Resultat före skatt 1 879 -336 168 -30

Skatt på årets resultat -125 -10 -11 -1

Periodens resultat 1 753 -346 157 -31

Balansräkning Paxman Coolers Ltd

BELOPP I KSEK BELOPP I KGBP

2016-12-31 2015-09-30 2016-12-31 2015-09-30

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 241 175 22 16

Investeringar 47 47 4 4

Summa anläggningstillgångar 288 222 26 20

Omsättningstillgångar

Lager 5 315 4 988 475 446

Kundfordringar 15 782 11 300 1 412 1 011

Kassa och bank 494 785 44 70

Summa omsättningstillgångar 21 591 17 073 1 931 1 527

Kortfristiga fordringar -9 739 -7 009 -871 -627

Nettoomsättningstillgångar 11 851 10 065 1 060 900

Summa tillgångar minus kortfristiga 
fordringar 12 139 10 286 1 086 920

Långfristiga fordringar -2 672 -2 587 -239 -231

Avsättningar för skulder

Uppskjutna skatteskulder -30 -16 -3 -1

Nettotillgångar 9 437 7 683 844 687

Eget kapital och reserver

Aktiekapital 1 1 0 0

Balanserat resultat 9 436 7 682 844 687

Summa eget kapital 9 437 7 683 844 687
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B.7 Utvald finansiell 
information forts.

Nyckeltal
Nedan presenteras nyckeltal för det rörelsedrivande dotterbolaget Paxman Coolers Ltd avseende perioderna oktober 2014 till 
september 2015 samt oktober 2015 till december 2016. Då bolaget tidigare har haft brutet räkenskapsår och avser att övergå 
till kalenderår från och med 2017 avser följande nyckeltal olika perioder, där den ena perioden är 12 månader och den andra 15 
månader. 

Prospektet innehåller vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt Paxmans tillämpade redovisningsprinciper. 
Dessa finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Bolagets uppfattning är att dessa nyckeltal i stor 
utsträckning används av vissa investerare och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell 
ställning. Paxmans nyckeltal som inte beräknats enligt Bolagets tillämpade redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis jämförbara 
med liknande mått som presenteras av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas 
separat ifrån, eller som ett substitut för, Paxmans finansiella information som upprättats enligt de redovisningsprinciper som 
Bolaget tillämpar. 

Vid uträkning av vissa nyckeltal i detta avsnitt har belopp från resultat- och balansräkningar avrundats och omräknats från pund 
till svenska kronor. Omräkningen från brittiska pund till svenska kronor har för Paxman Coolers Ltd:s resultat- och balansräkningar 
för samtliga perioder skett efter balansdagens kurs per 30 december 2016, sista handelsdagen 2016 (11,1787), detta för få en så 
korrekt jämförelse mellan perioderna som möjligt samt för att undvika eventuella valutakursdifferenser.

SEK GBP

Paxman Coolers Ltd Paxman Coolers Ltd

2015-10-01
2016-12-31

2014-10-01
2015-09-30

2015-10-01
2016-12-31

2014-10-01
2015-09-30

Bruttomarginal, % 71,85 70,42 71,85 70,42

EBIT 1 881 -321 168 -29

EBIT-marginal, % 6,36 -1,68 6,36 -1,68

Avkastning på eget kapital, % 18,58 -4,50 18,58 -4,50

Tillgångar1), KSEK/KGBP 21 879 17 295 1 957 1 547

Eget kapital1), KSEK/KGBP 9 437 7 683 844 687

Soliditet, % 43,13 44,42 43,13 44,42

Antal aktier vid periodens slut1) 100 100 100 100

Resultat per aktie, SEK/GBP 17 534 -3 457 1 568 -309

Eget kapital per aktie, SEK/GBP 94 368 76 835 8 442 6 873
1) IFRS-nyckeltal

BRUTTOMARGINAL
Bruttomarginal beräknas som Bolagets bruttovinst, försäljningsintäkter minus direkta kostnader, i förhållande till Bolagets 
försäljning. Bolaget anser att nyckeltalet är intressant då det visar marginalen efter varukostnaderna, detta är särskilt eftersom 
Bolaget producerar en produkt.

EBIT
EBIT är ett mått på företagets rörelseresultat före räntor och skatt. Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för 
Bolagets operativa resultat.

EBIT-MARGINAL
EBIT i procent av periodens nettoomsättning. Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets operativa 
lönsamhet.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Periodens resultat i förhållande till eget kapital. Bolaget anser att nyckeltalet tillför information då det mäter Bolagets avkastning 
under perioden i förhållande till det kapital aktieägarna satt in i verksamheten, och därmed hur lönsamt Bolaget är för dess 
aktieägare.

SOLIDITET
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Bolaget anser att måttet är relevant då det över tid ger bild av hur stor del av 
finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern finansiering.

RESULTAT PER AKTIE
Periodens resultat i förhållande till antal aktier vid periodens slut. Syftet med nyckeltalet är att ge aktieägarna en bättre bild av Bolagets 
lönsamhet, då nyckeltalet mäter Bolagets totalresultat per aktie.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre bild av Bolagets historiska 
avkastning per aktie.
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B.8 Utvald proforma-
redovisning

Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen proformaredovisning.

B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Prospektet innehåller ingen resultatprognos eller beräkning av förväntat resultat.

B.10 Anmärkningar från 
Bolagets revisor

Ej tillämplig. Inga anmärkningar förekommer i revisionsberättelsen avseende den historiska finansiella informa-
tionen som införlivats i Prospektet genom hänvisning.

B.11 Rörelsekapital Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Paxmans aktuella behov för 
den kommande tolvmånadersperioden. Per den 30 april 2017 uppgick Bolagets likvida medel till ca 4,5 MSEK. 
Befintligt rörelsekapital bedöms tillräckligt för att bedriva verksamheten enligt plan fram till september 2017. Med 
hänsyn till den befintliga tillväxtplanen bedömer Bolaget att rörelsekapitalunderskottet under den kommande 
tolvmånadersperioden uppgår till 5,0 MSEK.

För att kunna fullfölja Bolagets befintliga strategi och tillväxtplan har Bolagsstämman, för att tillföra Bolaget 
tillräckligt rörelsekapital samt stärka den finansiella ställningen, på förslag av styrelsen beslutat om Erbjudandet 
på en extra bolagsstämma i Paxman AB (publ) den 26 april 2017.

Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Paxman ca 30,4 MSEK före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 
2,5 MSEK. Det belopp som Bolaget tillförs vid fullteckning bedöms därför täcka Bolagets uppskattade behov av 
rörelsekapital under minst de kommande tolv månaderna.

I den händelse att Erbjudandet inte tecknas fullt ut avser Bolaget att prioritera satsningen i USA på bekostnad 
av satsningar på andra marknader. Bolaget kan också komma att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter 
såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering tillsammans med en eller flera samarbetspartners 
alternativt driva verksamheten i lägre takt än beräknat, tilldess att ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall 
nyemissionen inte fulltecknas kommer fokus att riktas på de aktiviteter som bedöms som absolut nödvändiga för 
att bevara det värde som skapats i Bolaget. I det fall emissionen inte fulltecknas och i det fall samtliga alternativa 
finansieringsmöjligheter misslyckas finns en risk att Bolaget i väsentlig grad måste revidera utvecklingsplanerna, 
vilket kommer att försena projekten. I förlängningen finns risk att, i det fall alla finansieringsmöjligheter 
misslyckas, bolaget försätts i konkurs.
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Avsnitt C - Information om de värdepapper som erbjuds
C.1 Aktieslag Aktier i Paxman med ISIN-kod SE0009806284

C.2 Valuta Aktierna är denominerade i svenska kronor (SEK).

C.3 Antal aktier och 
nominellt värde

Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 12 810 000 SEK, fördelat på 12 810 000 aktier, envar med ett kvot-
värde om 1,00 SEK. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda.

C.4 Rättigheter av-
seende aktierna

Aktierna i Paxman har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade 
med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast 
ändras i enlighet med de förfaranden som anges i denna lag.

Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstäm-
ma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets till-
gångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till 
det antal aktier som aktieägaren innehar.

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet 
med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande 
beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

C.5 Aktiernas överlåt-
barhet

Det föreligger inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i Bolaget.

C.6 Handelsplats Ej tillämplig. Aktierna är inte föremål för handel på en reglerad marknad.

C.7 Utdelningspolitik Paxman är ett tillväxtbolag och någon aktieutdelning är inte planerad för de kommande åren. I framtiden när 
Bolagets resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning bli aktuellt. I det fall aktieutdelning blir 
aktuellt kommer Bolagets styrelse att beakta faktorer som verksamhetens tillväxt och lönsamhet, rörelsekapi-
tal- och investeringsbehov, finansiella ställning och andra faktorer vid fastställande av ett eventuellt utdelnings-
förslag.

Avsnitt D - Risker
D.1 Huvudsakliga risker 

avseende Bolaget 
eller branschen

De risker som är relaterade till Bolagets verksamhet och bransch inkluderar bl a följande huvudsakliga risker:

Patent och immateriella rättigheter
Paxman har erhållit patent relaterade till Bolagets metod för skalpkylning. Det finns ingen garanti för att Bolaget 
kommer att kunna skydda erhållna patent, varumärken och andra immateriella rättigheter eller att inlämnade 
ansökningar om registrering kommer att beviljas. För det fall att Bolaget inte kan upprätthålla eller beviljas de 
patent och andra immateriella rättigheter (inklusive förlängd löptid), som av Bolaget bedöms vara väsentliga för 
verksamheten, finns en risk att Bolagets ställning på marknaden försämras vilket kan få en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Det finns även en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter Bolagets immateriella 
rättigheter. Paxman kan inte heller garantera att Bolaget inte kan anses göra intrång i andras immateriella 
rättigheter. Tvister rörande intrång kan, liksom tvister i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande och kan 
därför ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Nyckelpersoner
Bolaget är beroende av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i olika 
befattningar. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande 
för Bolagets framtida utveckling. Paxmans förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är beroende av 
ett flertal faktorer, varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bl a konkurrens på arbetsmarknaden. Det finns 
en risk att förlusten av en styrelseledamot, lednings- eller nyckelperson kan innebära att viktiga kunskaper går 
förlorade, att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av Paxmans affärsstrategi påverkars negativt. 
Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Paxman inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade 
och erfarna ledningspersoner kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Paxmans verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Partnersamarbeten
På vissa geografiska marknader använder sig Paxman av distributörer och andra partners för försäljning. I vissa 
fall innebär dessa partners att Bolaget får tillgång till en stor del av den specifika marknaden och väl fungerande 
partnersamarbeten är därmed viktigt för försäljning och distribution av Paxmans produkter och tjänster. Sådana 
partnersamarbeten kan även vara svåra att ersätta på ett tidsmässigt, kvalitativt och fullgott sätt. Det finns 
därmed risk att avbrutna samarbeten eller svag utveckling hos samarbetspartners kan ha en negativ inverkan på 
Bolagets verksamet, resultat och finansiella ställning. 
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Avsnitt D - Risker
D.1 Huvudsakliga risker 

avseende Bolaget 
eller branschen 
forts.

Produktkvalitet
Bristande kvalitet i Paxmans levererade produkter skulle kunna medföra att skadeståndsanspråk riktas mot 
Bolaget från patienter, vårdgivare eller andra aktörer, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets 
finansiella ställning. Vidare finns en risk att bristande produktkvalitet skulle kunna resultera i minskad efterfrågan 
på Bolagets produkter, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Beroende av leverantörer 
För att Bolaget ska kunna producera och leverera sina produkter är Bolaget beroende av leverantörer. Skulle 
dessa inte vara villiga att fortsätta avtalat samarbete med Bolaget eller fortsätta avtalat samarbete enligt för 
Bolaget fungerande villkor finns det en risk att Paxman i ett sådant läge inte kan ersätta en sådan leverantör på ett 
tidsmässigt, kvalitativt eller ekonomiskt fullgott sätt. Det finns därmed en risk att förändrade leverantörsrelationer 
kan medföra negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Konkurrenter
Paxman verkar på en global marknad och det finns risk att det tillkommer konkurrenter som förfogar över större 
resurser än Paxman, med risk att dessa kan komma att reagera snabbare på nya och specifika kundbehov eller i 
övrigt komma att öka sina marknadsandelar t ex genom aggressiv priskonkurrens och stordriftsfördelar. Det finns 
också risk att Paxmans tillväxt kan hämmas genom att vissa inlåsningseffekter uppstår för kunder som redan 
använder ett konkurrerande skalpkylningssystem och därmed har investerat i att implementera företagsspecifika 
produkter, processer, program samt lärt upp personal enligt dessa. Om Paxman skulle utsättas för utökad 
konkurrens, förlora marknadsandelar eller på annat sätt hämmas i sin tillväxt finns det en risk att det medför en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Kunder
Om Paxman inte skulle kunna leva upp till de krav Bolagets kunder ställer, eller om Bolagets kunder inte skulle 
fullgöra sina betalningsförpliktelser eller om aktuella kunder skulle välja att inte förnya löpande avtal med 
Bolaget, eller om avtalen med olika kunder skulle förnyas på för Paxman mindre fördelaktiga villkor, finns det en 
risk att Paxmans intäkter minskar, vilket kan leda till en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Utvecklingskostnader
Paxman investerar kontinuerligt i forskning och utveckling av skalpkylningssystemet för att säkerställa en hög 
effektivitets- och säkerhetsnivå och avser att fortsätta lansera nya versioner av skalpkylningssystemet allt eftersom 
metoder och tekniken utvecklas. Det kan vara svårt att i förtid fastställa resultat och kostnader relaterade till 
forskning och utveckling. Det finns en risk att kostnaderna kan bli högre än beräknat, nya lanseringar kan bli 
försenade eller helt utebli vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Förmåga att hantera tillväxt
Paxmans verksamhet kan komma att växa betydligt, vilket kan ställa ökande krav på ledning och Bolagets 
operativa och finansiella kapacitet. Om Bolaget inte skulle lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar finns det 
en risk att det kan få en negativ inverkan på Paxmans verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Marknadsgodkännanden
Paxman måste i tillämpliga fall erhålla marknadsgodkännanden för att kunna marknadsföra och sälja Bolagets 
skalpkylningssystem. Om Bolaget inte lyckas erhålla planerade marknadsgodkännanden eller om sådant 
godkännande blir försenat finns det en risk att intäkter reduceras, försenas eller helt uteblir, vilket kan ha en 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Även om Bolaget erhåller marknadsgodkännanden på respektive marknad finns det en risk att rådande regler kan 
komma att förändras framöver. Om Bolaget inte lyckas uppfylla nya myndighetskrav eller om Bolaget skulle få ett 
redan erhållet marknadsgodkännande indraget finns det en risk att Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning påverkas negativt.
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Avsnitt D - Risker
D.2 Huvudsakliga 

risker avseende de 
värdepapper som 
erbjuds

De huvudsakliga riskerna relaterade till Bolagets aktie och Erbjudandet inkluderar:

Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. Eftersom en investering i aktier både kan komma 
att stiga och sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att få tillbaka det satsade kapitalet. 
Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika och andra är knutna till 
aktiemarknaden som helhet. Det är omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer som kan komma 
att påverka dess aktiekurs.

Ingen offentlig handel har förekommit med Bolagets aktier
Det har inte förekommit någon offentlig handel i Paxmans aktier före Erbjudandet, men styrelsen för Bolaget 
har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. En placering i ett bolag vars aktier handlas på 
Nasdaq First North kan vidare vara mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktier handlas på en reglerad 
marknad. Det är inte möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse i Paxman leder till en aktiv 
handel i aktien eller hur handeln med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och likvid handel inte 
utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt eller 
överhuvudtaget. Härutöver kan marknadskursen efter Erbjudandets genomförande komma att skilja sig avsevärt 
från försäljningspriset i Erbjudandet.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av aktier och aktierelaterade instrument för att 
anskaffa kapital. Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet och röstandel samt vinst per 
aktie för innehavare av aktier i Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ effekt på aktiernas 
marknadspris.

Framtida utdelning
Bolaget är i utvecklingsfas och eventuella överskott är planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling och 
försäljning. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en investerares avkastning enbart att vara beroende av 
aktiens framtida kursutveckling.

Ökade kostnader till följd av listningen
Som listat bolag måste Paxman följa regler som kan innebära en påfrestning på Bolagets resurser och öka dess 
kostnader. Dessa kostnader kan komma att påverka Paxmans verksamhet, finansiella ställning och resultat 
negativt jämfört med historiskt redovisade kostnader.

Teckningsförbindelser ej säkerställda
Vissa investerare har åtagit sig att gemensamt teckna aktier i Erbjudandet motsvarande ca 12,6 MSEK. Dessa 
förbindelser är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle 
kunna innebära en risk att någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser inte kan uppfylla sina 
respektive åtaganden. Om samtliga eller delar av teckningsförbindelserna inte infrias kan det medföra att hela 
Erbjudandet inte fulltecknas och således får Bolaget in mindre kapital än beräknat.

Ägare med betydande inflytande
Glenn Paxman innehar direkt och indirekt tillsammans med Richard Paxman, före Erbjudandet, ca 62 procent 
av aktierna och rösterna i Paxman och beräknas efter Erbjudandet att inneha nära 50 procent av aktierna och 
rösterna i Bolaget. Glenn Paxman har därmed möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget. Denna 
ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än majoritetsaktieägarna. Även 
andra ägare kan komma att inneha eller senare uppnå innehav av sådan storlek att det kan ha betydelse för 
inflytandet över Paxman.
 
Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. 
Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North är inte skyldiga att följa samma regler som bolag vars aktie 
handlas på en reglerad marknad, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag 
och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North kan därför vara mer riskfylld 
än en placering i ett bolag vars aktie handlas på en reglerad marknad.
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Avsnitt E - Information om erbjudandet
E.1 Emissionsbelopp 

och emissionskost-
nader

Vill full teckning av Erbjudandet tillförs Bolaget ca 30,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna 
beräknas uppgå till ca 2,5 MSEK, vilket innebär att Bolaget tillförs en nettolikvid om totalt ca 27,9 MSEK vid 
fullteckning.

E.2 Bakgrund och motiv Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första 
vätskekylda systemet som möjliggör effektiv skalpkylning med minskad risk för håravfall redan 1996 och har 
sedan dess etablerat sig som den ledande aktören inom skalpkylning. 

Genom åren har Paxman vidareutvecklat sina skalpkylningssystem i syfte att förbättra behandlingen och öka 
användarvänligheten samtidigt som Bolaget arbetat med att etablera skalpkylning som behandlingsmetod. Idag 
är skalpkylning en fullt ut etablerad behandlingsmetod i Paxmans hemmamarknad Storbritannien samt även i 
Skandinavien, Nederländerna, Belgien och Australien mfl. Även om Paxman levererat skalpkylningssystem till ett 
stort antal ytterligare länder har skalpkylning ännu inte slagit igenom på bred front i de flesta marknader, vilket 
skapar en betydande tillväxtmöjlighet för Paxman.

En nyckelmarknad för Paxman är USA där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie samt erhållit 
marknadsgodkännande för sitt skalpkylningssystem. Paxman befinner sig i lanseringsfasen på den amerikanska 
marknaden och har redan inlett viktiga samarbeten som möjliggör en snabb utrullning av Bolagets system till 
cancerkliniker i USA. På den amerikanska marknaden kommer Paxman tillämpa en affärsmodell där ersättningen 
baseras på användandet av systemet, vilket gör det enklare för cancerklinikerna att tillhandahålla skalpkylning 
samtidigt som det ökar rörelsekapitalbehovet i Bolaget.

Lanseringen i USA, som är den största enskilda sjukvårdsmarknaden i världen, utgör en betydande tillväxtmöjlighet 
för Paxman. Bolaget ser även goda tillväxtmöjligheter i Europa och andra internationella marknader. Trots 
försäljningsframgångar i flera länder utanför Storbritannien har Paxman inte haft tillräckliga resurser att 
genomföra de marknadssatsningar som krävs för att öka medvetenheten om skalpkylning samt användandet 
av behandlingsmetoden. För att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för att tillvarata de tillväxtmöjligheter som 
finns i USA och andra betydande marknader behöver Paxman tillföras ytterligare resurser. 

För att säkerställa ytterligare finansiering avser Paxman att genomföra förestående Erbjudande som förväntas 
tillföra Bolaget ca 30,4 MSEK före transaktionskostnader, vilket ger Bolaget tillräckliga resurser att genomföra 
planerade tillväxtsatsningar. Emissionslikviden ska, i huvudsak, användas till den pågående marknadslanseringen 
i USA samt utökade marknadssatsningar i ett antal marknader i Europa. Av emissionslikviden avses omkring 
hälften användas till att finansiera det rörelsekapitalbehov som uppstår till följd av lanseringen i USA. Av 
emissionslikviden avses omkring 5 MSEK användas till att återbetala kortfristig finansiering. I den händelse att 
Erbjudandet inte tecknas fullt ut avser Bolaget att prioritera satsningen i USA på bekostnad av satsningar på 
andra marknader.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i Bolagets 
aktie. Även om Paxman har sin huvudsakliga verksamhet i Storbritannien är en listning på Nasdaq First North i 
Stockholm ett naturligt steg för Bolaget. Paxman har redan ett flertal större svenska ägare samtidigt som det finns 
ett betydande intresse för snabbväxande medtechbolag på den svenska aktiemarknaden. 

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt som Paxmans styrelse har upprättat med anledning av 
Erbjudandet och upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Styrelsen för Paxman AB (publ) är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Bolaget 
har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen 
vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess 
innebörd.

E.3 Villkor i samman-
drag

Erbjudandet
Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed att anmäla intresse att teckna högst 3 202 500 
nyemitterade aktier i Paxman under perioden 9-24 maj 2017 till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie. Courtage 
utgår ej.

Tilldelning
Tilldelning av aktier i Paxman beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Erik Penser Bank, varvid målet är att 
uppnå en god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North, 
samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden 
anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än 
anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. De som ingått 
teckningsförbindelser samt institutionella investerare kommer att prioriteras i tilldelningshänseende. Vidare 
kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till Paxman närstående parter komma att särskilt 
beaktas.
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E.3 Villkor i samman-
drag forts.

Besked om tilldelning
Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 31 maj 2017. 
Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Betalning
Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den 5 juni 2017. Om likvid 
ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse 
komma att understiga priset enligt detta Erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa 
aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

E.4 Intressen och even-
tuella intresse-
konflikter

Ett antal externa investerare har lämnat teckningsförbindelser i samband med Erbjudandet. Ingen ersättning 
utgår för lämnade teckningsförbindelser. Utöver ovanstående parters intresse att Erbjudandet ska genomföras 
framgångsrikt finns inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. 
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Paxman i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank erhåller 
en på förhand avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och Advokatfirman Delphi 
erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Därutöver har Erik Penser Bank och Advokatfirman Delphi inga 
ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 
parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

E.5 Säljare av värde-
papper och avtal 
om lock-up

Glenn Paxman, Richard Paxman, Björn Littorin, CIMON Venture Trust AB  och CarlEjler Rasmussen & Co A/S har 
genom avtal förbundit sig gentemot Erik Penser Bank att inom en period om nio månader från första dag för 
handel på Nasdaq First North, inte direkt eller indirekt avyttra aktier i Bolaget utan att, i varje enskilt fall, först ha 
inhämtat ett skriftligt godkännande från Erik Penser Bank. Undantag från lock-up får göras enligt villkoren i (och 
som en accept av) ett offentligt uppköpserbjudande enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudande på 
aktiemarknaden. Sammantaget omfattas 12 810 000 aktier av lock-up, vilket utgör 100 procent av samtliga aktier 
före Erbjudandet och 80 procent av aktierna efter Erbjudandet.

E.6 Utspädningseffekt Antalet aktier kommer, vid fullteckning i Erbjudandet, att öka från 12 810 000 till 16 012 500 och innebära en 
utspädningseffekt som uppgår till 20 procent (motsvarande 3 202 500 nya aktier) av det totala antalet aktier i 
Bolaget efter fulltecknad emission enligt Erbjudandet.

E.7 Kostnader som 
åläggs investerare

Ej tillämplig. Inga kostnader åläggs investerare som deltar i Erbjudandet. Vid handel med Bolagets aktie på 
Nasdaq First North utgår dock normalt courtage enligt tillämpliga villkor för värdepappershandel.
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RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. Paxmans verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett 
antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförli-
ga till Paxman och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget.

Nedan beskrivs, utan någon särskild rangordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer 
och omständigheter som anses vara väsentliga för Paxmans verksamhet och framtida utveckling. De risker som beskrivs 
nedan är inte de enda risker som Bolaget och dess aktieägare kan exponeras för. Ytterligare risker som för närvarande 
inte är kända för Paxman, eller som Bolaget för närvarande inte anser är väsentliga, kan också komma att få väsentlig 
betydelse för Paxmans verksamhet, resultat och finansiella ställning. Sådana risker kan även leda till att Bolagets ak-
tiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. Utöver detta avsnitt bör investerare 
även beakta den övriga informationen i Prospektet i dess helhet samt göra en allmän omvärldsbedömning.  

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Patent och immateriella rättigheter
Paxman har erhållit patent relaterade till Bolagets metod för 
skalpkylning Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer 
att kunna skydda erhållna patent, varumärken och andra 
immateriella rättigheter eller att inlämnade ansökningar om 
registrering kommer att beviljas. För det fall att Bolaget inte 
kan upprätthålla eller beviljas de patent och andra immateriella 
rättigheter (inklusive förlängd löptid), som av Bolaget bedöms 
vara väsentliga för verksamheten, finns en risk att Bolagets 
ställning på marknaden försämras vilket kan få en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Det finns även en risk att nya teknologier och produkter 
utvecklas som kringgår eller ersätter Bolagets immateriella 
rättigheter. Paxman kan inte heller garantera att Bolaget 
inte kan anses göra intrång i andras immateriella rättigheter. 
Tvister rörande intrång kan, liksom tvister i allmänhet, vara 
kostsamma och tidskrävande och kan därför ha en väsentligt 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Nyckelpersoner
Bolaget är beroende av styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare och övriga nyckelpersoner i olika 
befattningar. Förmågan att behålla nuvarande personal 
liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande för 
Bolagets framtida utveckling. Paxmans förmåga att anställa och 
bibehålla dessa personer är beroende av ett flertal faktorer, 
varav några ligger bortom Bolagets kontroll, bl a konkurrens 
på arbetsmarknaden. Det finns en risk att förlusten av en 
styrelseledamot, lednings- eller nyckelperson kan innebära att 
viktiga kunskaper går förlorade, att uppställda mål inte kan nås 
eller att genomförandet av Paxmans affärsstrategi påverkars 
negativt. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller 
om Paxman inte kan anställa eller bibehålla kvalificerade och 
erfarna ledningspersoner kan det ha en väsentlig negativ 
inverkan på Paxmans verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Partnersamarbeten
På vissa geografiska marknader använder sig Paxman av 
distributörer och andra partners för försäljning. I vissa fall innebär 
dessa partners att Bolaget får tillgång till en stor del av den 
specifika marknaden och väl fungerande partnersamarbeten 

är därmed viktigt för försäljning och distribution av Paxmans 
produkter och tjänster. Sådana partnersamarbeten kan även 
vara svåra att ersätta på ett tidsmässigt, kvalitativt och fullgott 
sätt. Det finns därmed risk att avbrutna samarbeten eller svag 
utveckling hos samarbetspartners kan ha en negativ inverkan 
på Bolagets verksamet, resultat och finansiella ställning. 

Produktkvalitet
Bristande kvalitet i Paxmans levererade produkter skulle 
kunna medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget 
från patienter, vårdgivare eller andra aktörer, vilket skulle 
kunna ha en negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning. 
Vidare finns en risk att bristande produktkvalitet skulle kunna 
resultera i minskad efterfrågan på Bolagets produkter, vilket 
skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av leverantörer
För att Bolaget ska kunna producera och leverera sina 
produkter är Bolaget beroende av leverantörer. Skulle dessa 
inte vara villiga att fortsätta avtalat samarbete med Bolaget 
eller fortsätta avtalat samarbete enligt för Bolaget fungerande 
villkor finns det en risk att Paxman i ett sådant läge inte kan 
ersätta en sådan leverantör på ett tidsmässigt, kvalitativt 
eller ekonomiskt fullgott sätt. Det finns därmed en risk att 
förändrade leverantörsrelationer kan medföra negativa 
effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Konkurrenter
Paxman verkar på en global marknad och det finns risk att det 
tillkommer konkurrenter som förfogar över större resurser än 
Paxman, med risk att dessa kan komma att reagera snabbare på 
nya och specifika kundbehov eller i övrigt komma att öka sina 
marknadsandelar t ex genom aggressiv priskonkurrens och 
stordriftsfördelar. Det finns också risk att Paxmans tillväxt kan 
hämmas genom att vissa inlåsningseffekter uppstår för kunder 
som redan använder ett konkurrerande skalpkylningssystem 
och därmed har investerat i att implementera företagsspecifika 
produkter, processer, program samt lärt upp personal enligt 
dessa. Om Paxman skulle utsättas för utökad konkurrens, 
förlora marknadsandelar eller på annat sätt hämmas i sin 
tillväxt finns det en risk att det medför en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
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Kunder
Om Paxman inte skulle kunna leva upp till de krav Bolagets 
kunder ställer, eller om Bolagets kunder inte skulle fullgöra sina 
betalningsförpliktelser eller om aktuella kunder skulle välja att 
inte förnya löpande avtal med Bolaget, eller om avtalen med 
olika kunder skulle förnyas på för Paxman mindre fördelaktiga 
villkor, finns det en risk att Paxmans intäkter minskar, vilket kan 
leda till en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Förändring inom sjukvården
Nya läkemedel och behandlingsmetoder introduceras 
regelbundet inom sjukvården. Det finns alltid en risk att nya 
behandlingsmetoder medför att efterfrågan på Paxmans 
produkter och tjänster minskar, vilket skulle kunna ha en 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning. På vissa marknader ersätts kostnaden 
för behandling med Paxmans produkter av publika 
eller privata sjukförsäkringssystem. Det finns en risk att 
sjukförsäkringssystem väljer att avstå från att ge ersättning för 
behandling med Paxmans produkter, vilket kan leda till negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Utvecklingskostnader
Paxman investerar kontinuerligt i forskning och utveckling av 
skalpkylningssystemet för att säkerställa en hög effektivitets- 
och säkerhetsnivå och avser att fortsätta lansera nya versioner 
av skalpkylningssystemet allt eftersom metoder och tekniken 
utvecklas. Det kan vara svårt att i förtid fastställa resultat 
och kostnader relaterade till forskning och utveckling. Det 
finns en risk att kostnaderna kan bli högre än beräknat, nya 
lanseringar kan bli försenade eller helt utebli vilket kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Marknadsacceptans
Bolaget tillverkar produkter som avses användas av 
cancerpatienter i samband med cytostatikabehandling. 
Sjukvården kan anses vara en konservativ bransch där det kan 
ta lång tid innan nya läkemedel eller behandlingsmetoder blir 
accepterade. Även om Paxmans produkter erhåller regulatoriska 
godkännanden finns det en risk att produkterna inte erhåller 
marknadsacceptans bland läkare, branschorganisationer eller 
andra aktörer inom sjukvården, vilket skulle kunna ha en 
väsentligt negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Förmåga att hantera tillväxt
Paxmans verksamhet kan komma att växa betydligt, vilket 
kan ställa ökande krav på ledning och Bolagets operativa och 
finansiella kapacitet. Om Bolaget inte skulle lyckas hantera 
sådana kapacitetsbelastningar finns det en risk att det kan 
få en negativ inverkan på Paxmans verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Tvister
Paxman kan från tid till en annan bli inblandad i tvister inom 
ramen för den normala affärsverksamheten och det  finns en risk 
att Bolaget blir föremål för rättsliga krav från patienter, kunder, 
leverantörer, konkurrenter eller andra marknadsaktörer. 
Sådana tvister och krav kan vara tidskrävande, störa den 
normala verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp 
och medföra väsentliga kostnader. Vidare kan utgången 
av komplicerade tvister vara svår att förutse och värdera. 
Sammantaget finns det en risk för att tvister kan ha en negativ 
inverkan på Paxmans verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Politisk risk
Bolaget är på olika sätt verksamt i och genom ett stort antal 
länder och kan därigenom påverkas av politiska och ekonomiska 
osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Det finns en risk att Paxman 
påverkas negativt genom förändringar av lagar, skatter, tullar, 
växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Paxman 
kan även komma att påverkas av politiska och ekonomiska 
osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan också komma 
att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. 

Därutöver kan Storbritanniens utträde från Europeiska 
Unionen, Brexit, skapa stor osäkerhet på den europeiska 
marknaden, och påverkan på Paxmans europeiska verksamhet  
är svår att förutsäga. Fortsatt eller förvärrad ekonomisk 
instabilitet p g a Brexit eller andra skäl kan innebära en negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Marknadsgodkännanden
Paxman måste i tillämpliga fall erhålla marknadsgodkännanden 
för att kunna marknadsföra och sälja Bolagets 
skalpkylningssystem. Om Bolaget inte lyckas erhålla planerade 
marknadsgodkännanden eller om sådant godkännande blir 
försenat finns det en risk att intäkter reduceras, försenas eller 
helt uteblir, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Även om Bolaget erhåller marknadsgodkännanden på 
respektive marknad finns det en risk att rådande regler 
kan komma att förändras framöver. Om Bolaget inte lyckas 
uppfylla nya myndighetskrav eller om Bolaget skulle få ett 
redan erhållet marknadsgodkännande indraget finns det en 
risk att Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning 
påverkas negativt.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att valutaförändringar har  
en väsentlig negativ inverkan på Paxmans resultaträkning, 
balansräkning eller kassaflöde. Exponering för valutakursrisk 
förekommer vid köp eller försäljning av produkter eller tjänster 
i en annan valuta än moderbolagets eller dotterbolagens lokala 
valutor samt vid omräkning av dotterbolagens balansräkningar 
och resultaträkningar i utländska valutor till SEK. Paxmans 
internationella verksamhet ger upphov till ett betydande 
kassaflöde i utländsk valuta. Paxman är främst exponerat för 
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förändringar i brittiska pund, EUR och USD i förhållande till SEK. 
Det finns en risk att valutakursförändringar kan ha en negativ 
påverkan på Paxmans verksamhet, resultat och finansiella  
ställning.

Skatterisk
Paxman driver för närvarande verksamhet på över 25 
marknader över hela världen. Verksamheten bedrivs i enlighet 
med Paxmans tolkning av gällande skattelagar, skatteavtal 
och bestämmelser i de aktuella länderna. Om  det  skulle  
visa sig att Paxmans tolkning av tillämpliga lagar, skatteavtal 
och bestämmelser är felaktig, eller berörda myndigheters 
tolkning av dessa eller administrativ praxis, inte är korrekt, 
eller att sådana regler, tolkningar och praxis skulle ändras, 
eventuellt med retroaktiv verkan, skulle det kunna förändra 
Bolagets nuvarande och tidigare skattesituation, vilket riskerar 
att negativt inverka på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella  ställning.

Risker relaterade till aktien och nyemissionen

Aktierelaterade risker
Risk och risktagande är en oundviklig del av aktieägande. 
Eftersom en investering i aktier både kan komma att stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en investerare kommer att 
få tillbaka det satsade kapitalet. Aktiekursens utveckling är 
beroende av en rad faktorer, varav en del är bolagsspecifika 
och andra är knutna till aktiemarknaden som helhet. Det är 
omöjligt för ett enskilt bolag att kontrollera alla de faktorer 
som kan komma att påverka dess aktiekurs.

Ingen offentlig handel har förekommit med Bolagets 
aktier
Det har inte förekommit någon offentlig handel i Paxmans 
aktier före Erbjudandet, men styrelsen för Bolaget har 
ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North.
En placering i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First 
North kan vidare vara mer riskfylld än en placering i ett 
bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad. Det är inte 
möjligt att förutse i vilken utsträckning investerarnas intresse 
i Paxman leder till en aktiv handel i aktien eller hur handeln 
med aktien kommer att fungera framgent. Om en aktiv och 
likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det 
innebära svårigheter för innehavarna att avyttra aktier, snabbt 
eller överhuvudtaget. Härutöver kan marknadskursen efter 
Erbjudandets genomförande komma att skilja sig avsevärt från 
försäljningspriset i Erbjudandet.

Utspädning genom framtida nyemissioner
Bolaget kan i framtiden komma att genomföra nyemissioner av 
aktier och aktierelaterade instrument för att anskaffa kapital. 
Alla sådana emissioner kan minska det proportionella ägandet 
och röstandel samt vinst per aktie för innehavare av aktier i 
Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner få en negativ 
effekt på aktiernas marknadspris.

Framtida utdelning
Bolaget är i utvecklingsfas och eventuella överskott är 
planerade att återinvesteras i Bolagets utveckling och 
försäljning. Så länge inga utdelningar lämnas kommer en 
investerares avkastning enbart att vara beroende av aktiens 
framtida kursutveckling.

Ökade kostnader till följd av listningen
Som listat bolag måste Paxman följa regler som kan innebära 
en påfrestning på Bolagets resurser och öka dess kostnader. 
Dessa kostnader kan komma att påverka Paxmans verksamhet, 
finansiella ställning och resultat negativt jämfört med historiskt 
redovisade kostnader.

Teckningsförbindelser ej säkerställda
Vissa investerare har åtagit sig att gemensamt teckna aktier 
i Erbjudandet motsvarande ca 12,6 MSEK. Dessa förbindelser 
är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller 
liknande arrangemang, vilket skulle kunna innebära en risk att 
någon eller några av dem som har avgivit teckningsförbindelser 
inte kan uppfylla sina respektive åtaganden. Om samtliga eller 
delar av teckningsförbindelserna inte infrias kan det medföra 
att hela Erbjudandet inte fulltecknas och således får Bolaget in 
mindre kapital än beräknat.

Ägare med betydande inflytande
Glenn Paxman innehar direkt och indirekt tillsammans med 
Richard Paxman, före Erbjudandet, ca 62 procent av aktierna 
och rösterna i Paxman och beräknas efter Erbjudandet att 
inneha nära 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. 
Glenn Paxman och Richard Paxman har därmed möjlighet 
att utöva ett väsentligt inflytande över Bolaget. Denna 
ägarkoncentration kan vara till nackdel för aktieägare som har 
andra intressen än majoritetsaktieägarna. Även andra ägare 
kan komma att inneha eller senare uppnå innehav av sådan 
storlek att det kan ha betydelse för inflytandet över Paxman.

Nasdaq First North
Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs 
av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. Bolag vars 
aktier handlas på Nasdaq First North är inte skyldiga att följa 
samma regler som bolag vars aktie handlas på en reglerad 
marknad, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till 
företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett 
bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North kan därför vara 
mer riskfylld än en placering i ett bolag vars aktie handlas på 
en reglerad marknad.
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INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)

På extra bolagsstämma i Paxman AB (publ) den 26 april 2017 beslutades att genomföra en ägarspridning genom att erbjuda 
allmänheten och institutioner att teckna högst 3 202 500 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie1. Erbjudandet 
genomförs för att tillföra Bolaget kapital för expansion samt för att uppnå bred spridning i ägandet av Bolagets aktie inför listningen 
av Bolagets aktie på Nasdaq First North.

Anmälningsperioden löper under perioden 9-24 maj 2017. Vid fullteckning i Erbjudandet kommer Bolaget tillföras omkring 30,4 
MSEK före emissionskostnader2. Minsta teckningspost uppgår till 500 aktier motsvarande 4 750 SEK. Vid full anslutning i Erbjudandet 
kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 12 810 000 aktier till 16 012 500 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 3 202 500 
SEK från 12 810 000 SEK till 16 012 500 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 20 procent efter fulltecknad Emission enligt 
Erbjudandet. 

Tilldelning av aktier i Paxman beslutas av styrelsen för Bolaget i samråd med Erik Penser Bank, varvid målet är att uppnå en god 
spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel i aktien på Nasdaq First North, samt att uppnå en önskad 
institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av överteckning 
kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma 
att ske genom slumpmässigt urval. De som ingått teckningsförbindelser samt institutionella investerare kommer att prioriteras i 
tilldelningshänseende. Vidare kan anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till Paxman närstående parter komma 
att särskilt beaktas.

Styrelsen för Paxman har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel med Paxmans aktier är 
planerad till den 12 juni 2017.

I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare ingått teckningsförbindelser där de förbinder sig att teckna aktier 
i Erbjudandet om ca 12,6 MSEK. De som ingått teckningsförbindelser kommer att prioriteras i tilldelningshänseende. Ytterligare 
information om dessa investerares åtaganden återfinns i avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information”. 

Härmed inbjuds allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i Erbjudandet i enlighet med villkoren i Prospektet.

Karlshamn den 8 maj 2017
Paxman AB (publ)

Styrelsen

1 Emissionskursen och bolagsvärdet har fastställts av styrelsen i samråd med Erik Penser Bank. Emissionskursen har fastställts utifrån en bedömning av det allmänna marknadsläget, en jämförelse med 
värderingen för bolag med konkurrerande produkter och andra bolag verksamma inom medicinsk teknik, diskussioner med vissa större investerare samt Bolagets framtida affärsutsikter. Diskussioner 
med vissa större investerare har gjorts för att bedöma efterfrågan på att investera i Bolagets aktie. Antaganden om Paxmans framtida affärsutsikter innefattar bland annat Bolagets bedömning att det 
finns goda förutsättningar att under de kommande åren utveckla sitt erbjudande och kunna följa tillväxtplanen. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att priset på 9,50 SEK per aktie utgör en rimlig 
värdering av Bolaget.

2 Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 2,5 MSEK.
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BAKGRUND OCH MOTIV

Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet 
som möjliggör effektiv skalpkylning med minskad risk för håravfall redan 1996 och har sedan dess etablerat sig som den ledande 
aktören inom skalpkylning. 

Genom åren har Paxman vidareutvecklat sina skalpkylningssystem i syfte att förbättra behandlingen och öka användarvänligheten 
samtidigt som Bolaget arbetat med att etablera skalpkylning som behandlingsmetod. Idag är skalpkylning en fullt ut etablerad 
behandlingsmetod i Paxmans hemmamarknad Storbritannien samt även i Skandinavien, Nederländerna, Belgien och Australien mfl. 
Även om Paxman levererat skalpkylningssystem till ett stort antal ytterligare länder har skalpkylning ännu inte slagit igenom på bred 
front i de flesta marknader, vilket skapar en betydande tillväxtmöjlighet för Paxman.

En nyckelmarknad för Paxman är USA där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie samt erhållit marknadsgodkännande för sitt 
skalpkylningssystem. Paxman befinner sig i lanseringsfasen på den amerikanska marknaden och har redan inlett viktiga samarbeten 
som möjliggör en snabb utrullning av Bolagets system till cancerkliniker i USA. På den amerikanska marknaden kommer Paxman 
tillämpa en affärsmodell där ersättningen baseras på användandet av systemet, vilket gör det enklare för cancerklinikerna att 
tillhandahålla skalpkylning samtidigt som det ökar rörelsekapitalbehovet i Bolaget.

Lanseringen i USA, som är den största enskilda sjukvårdsmarknaden i världen, utgör en betydande tillväxtmöjlighet för Paxman. 
Bolaget ser även goda tillväxtmöjligheter i Europa och andra internationella marknader. Trots försäljningsframgångar i flera länder 
utanför Storbritannien har Paxman inte haft tillräckliga resurser att genomföra de marknadssatsningar som krävs för att öka 
medvetenheten om skalpkylning samt användandet av behandlingsmetoden. För att säkerställa nödvändigt rörelsekapital för att 
tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns i USA och andra betydande marknader behöver Paxman tillföras ytterligare resurser. 

För att säkerställa ytterligare finansiering avser Paxman att genomföra förestående Erbjudande som förväntas tillföra Bolaget ca 30,4 
MSEK före transaktionskostnader, vilket ger Bolaget tillräckliga resurser att genomföra planerade tillväxtsatsningar. Emissionslikviden 
ska, i huvudsak, användas till den pågående marknadslanseringen i USA samt utökade marknadssatsningar i ett antal marknader 
i Europa. Av emissionslikviden avses omkring hälften användas till att finansiera det rörelsekapitalbehov som uppstår till följd av 
lanseringen i USA. Av emissionslikviden avses omkring 5 MSEK användas till att återbetala kortfristig finansiering. I den händelse att 
Erbjudandet inte tecknas fullt ut avser Bolaget att prioritera satsningen i USA på bekostnad av satsningar på andra marknader.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North skapas en likviditet i Bolagets aktie. Även om Paxman har 
sin huvudsakliga verksamhet i Storbritannien är en listning på Nasdaq First North i Stockholm ett naturligt steg för Bolaget. Paxman 
har redan ett flertal större svenska ägare samtidigt som det finns ett betydande intresse för snabbväxande medtechbolag på den 
svenska aktiemarknaden. 

För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt som Paxmans styrelse har upprättat med anledning av Erbjudandet och 
upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North.

Styrelsen för Paxman AB (publ) är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att styrelsen för Bolaget har vidtagit alla 
rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Karlshamn den 8 maj 2017
Paxman AB (publ)

Styrelsen
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VD HAR ORDET

Håravfall i samband med cytostatikabehandling är ofta en påtaglig och känslomässigt påfrestande 
biverkan.  Sedan vi grundade Paxman Coolers Ltd 1996 har vi arbetat intensivt med att etablera 
skalpkylning som behandlingsmetod för att motverka håravfall. I slutet på 90-talet fick vi på nära 
håll uppleva effekterna av cancer och dess behandling när min mor, Sue Paxman, drabbades av 
cancer och håravfall till följd av cytostatikabehandling. Dåtidens skalpkylning skedde med kylhättor 
som inte var en tillräckligt effektiv och tillförlitlig behandlingsmetod. 

Efter att ha sett bristerna vid skalpkylning grundade min far, Glenn Paxman, Bolaget och lanserade 
det första vätskekylda systemet för skalpkylning. Paxman nådde snabbt framgång i Storbritannien 
där skalpkylning med våra system idag är en utbredd och etablerad behandlingsform. Min mor 
förlorade kampen mot cancer, vilket påminner oss om behovet att förbättra cancervården och 
utgör en viktig drivkraft i vår strävan att göra skalpkylning tillgängligt för patienter världen över.

Vi står nu inför ett av de viktigaste stegen i Bolagets historia när vi lanserar i USA. Under förra året slutförde vi en omfattande klinisk 
studie i USA som visade att våra system för skalpkylning medför reducerad risk för håravfall i samband med cytostatikabehandling. 
Det starka utfallet i den kliniska studien har legat till grund för vår ansökan till de amerikanska myndigheterna, FDA, och vi erhöll 
marknadsgodkännande i april i år.

Den amerikanska marknaden är omfattande och vi ser en betydande tillväxtpotential. Inför marknadsgodkännandet har vi bearbetat 
potentiella kunder, distributörer och andra intressenter. Vi har redan inlett ett partnersamarbete med US Oncology och vi märker 
att det finns ett starkt intresse för våra produkter bland patienter och cancerkliniker. En viktig del i lanseringen i USA är det inledda 
samarbetet med US Oncology som potentiellt ger oss tillgång till 400 cancerkliniker över hela landet. Sammantaget bedömer vi att vi 
är väl positionerade för att etablera oss som den ledande aktören på den amerikanska marknaden. 

I USA samt även vissa andra marknader kommer vi att använda oss av en affärsmodell där vår ersättning baseras på antalet 
patientbehandlingar. Denna typ av affärsmodell är vanligt förekommande inom medicinsk teknik och skapar återkommande intäkter 
och goda lönsamhetsförutsättningar. Vidare innebär affärsmodellen att inträdesbarriären för cancerkliniker och andra vårdgivare är 
låg, vilket talar för en snabb etablering i USA.

För Paxman innebär USA en möjlighet att väsentligt öka vår omsättning och samtidigt göra skalpkylning tillgängligt för ett stort 
antal patienter. Den pågående satsningen i USA innebär dock att vårt rörelsekapitalbehov ökar då vi behöver leverera system där 
intäktsgenereringen sker över tid. Vidare behöver vi öka vår lokala närvaro och investera i distribution och marknadsföring. 

Våra tillväxtmöjligheter är inte begränsade till USA utan vi ser även goda möjligheter i Europa och Asien där skalpkylning ännu inte 
nått samma nivå som i Storbritannien. Vi har för avsikt att öka aktiviteterna i viktiga marknader såsom Frankrike och Tyskland där vi 
ser en tydlig potential. Behovet av skalpkylning är inte begränsat till utvecklade västländer utan vi ser också ett stort intresse från 
utvecklingsmarknader där vi avser att lansera i Mexiko under året. 

Med kapitalet från den förestående nyemissionen kommer vi att tillföras tillräcklig finansiering för att fullt ut genomföra etableringen 
i USA och tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns på andra viktiga marknader. De internationella möjligheterna tillsammans med 
en stark befintlig position i Storbritannien och ett antal ytterligare länder gör att vi är väl positionerade för en stark tillväxt som även 
förväntas resultera i en ökande lönsamhet. 

Vi har ett långsiktigt och starkt personligt engagemang för vårt bolag och vi ser fram emot att välkomna ytterligare aktieägare. Den 
förestående emissionen och noteringen på Nasdaq First North stärker oss i vår ambition att etablera våra produkter som det självklara 
alternativet för att undvika håravfall i samband med cancerbehandling.

Richard Paxman
Paxman AB (publ)

Verkställande direktör

Richard Paxman, VD



21 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet
Allmänheten och institutionella investerare inbjuds härmed att 
anmäla intresse att teckna högst 3 202 500 nyemitterade aktier 
i Paxman under perioden 9-24 maj 2017 till en teckningskurs 
om 9,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Anmälan om teckning av aktier
Anmälan om teckning av aktier ska ske genom ifyllande 
och undertecknande av anmälningssedel som under 
anmälningsperioden ska inges till Erik Penser Bank på 
nedanstående adress.

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Paxman
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se

Minsta teckningspost är 550 aktier, vilket motsvarar 5 225 SEK 
och därefter ska teckning ske i jämna poster om 100 aktier.

Ifylld anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda 
senast kl 12:00 den 24 maj 2017. Anmälningssedlar som 
sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen av 
anmälningsperioden. Styrelsen i Paxman förbehåller sig 
rätten att förlänga anmälningsperioden. För det fall beslut om 
förlängning av anmälningsperioden fattas ska Bolaget genom 
pressmeddelande informera marknaden om detta senast den 
24 maj 2017.

Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per 
tecknare. För det fall flera anmälningssedlar insändes kommer 
endast den först inkomna att beaktas. Senare anmälningssedlar 
från samma part kommer således att lämnas utan avseende. 
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma 
att lämnas utan avseende. Betald likvid som ej tagits i 
anspråk kommer i så fall att återbetalas. För sent inkommen 
inbetalning på belopp som understiger 100 SEK återbetalas 
endast på begäran. Inga tillägg och ändringar får göras i den på 
anmälningssedeln tryckta texten.

Observera att anmälan är bindande.

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-
konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till vilken 
leverans av aktier kan ske. Personer som saknar VP-konto eller 
depå måste öppna ett VP-konto eller en depå hos en bank 
eller ett värdepappersinstitut innan anmälningssedel inlämnas 
till Erik Penser Bank. Observera att detta kan ta viss tid. 
Anmälningssedlar och Prospekt finns tillgängliga på Bolagets 
hemsida www.paxman.se samt på Erik Penser Banks hemsida, 
www.penser.se.

Tilldelning
Tilldelning av aktier i Paxman beslutas av styrelsen för Bolaget 
i samråd med Erik Penser Bank, varvid målet är att uppnå en 
god spridning av aktien för att möjliggöra en regelbunden och 
likvid handel i aktien på Nasdaq First North, samt att uppnå en 
önskad institutionell ägarbas. Tilldelningen är inte beroende av 
när under anmälningsperioden anmälan inges. I händelse av 
överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett 
lägre antal aktier än anmälan avser, varvid tilldelning helt eller 
delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. De som 
ingått teckningsförbindelser samt institutionella investerare 
kommer att prioriteras i tilldelningshänseende. Vidare kan 
anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till 
Paxman närstående parter komma att särskilt beaktas.

Besked om tilldelning
Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken 
beräknas skickas ut omkring den 31 maj 2017. Information 
kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Betalning
Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid 
ska erläggas senast den 5 juni 2017. Om likvid ej erläggs 
i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle 
försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga 
priset enligt detta Erbjudande, kan den vilken ursprungligen 
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela 
eller delar av mellanskillnaden.

Leverans av aktier
Så snart betalning av tilldelade aktier och registrering har skett 
levereras aktier till det VP-konto eller den depå som angivits 
på anmälningssedeln. I samband med detta erhåller tecknaren 
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av aktier har skett 
på dennes VP-konto. Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav 
registrerat på en depå hos bank eller fondkommissionär 
erhåller information från respektive förvaltare. Observera 
att leverans av aktier kan ske efter att handel i Bolagets aktie 
inletts.

Upptagande till handel
Styrelsen i Paxman har ansökt om listning av Bolagets aktier på 
Nasdaq First North. Preliminär första dag för handel i Paxmans 
aktie är den 12 juni 2017.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att anmälningsperioden avslutats och 
omkring den 30 maj 2017 kommer Bolaget att offentliggöra 
utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet kommer att ske 
genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets 
hemsida.

Rätt till utdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det 
att Erbjudandet har registrerats av Bolagsverket och aktierna 
införts i aktieboken hos Euroclear. Eventuell utdelning betalas 
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ut efter beslut av bolagsstämman. Utbetalningen ombesörjes 
av Euroclear eller för förvaltarregistrerat innehav i enlighet med 
respektive förvaltares rutiner. Rätt till utdelning tillfaller den 
som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen är 
registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

Villkor för Erbjudandets fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, 
enligt styrelsens bedömning och efter samråd med Erik 
Penser Bank, är tillräckligt stort för att skapa nödvändiga 
förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktierna i 
Paxman, samt att Nasdaq First Norths spridningskrav uppfylls 
genom Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga 
händelser inträffar som bedöms kunna ha så väsentligt negativ 
inverkan på Bolaget, dess verksamhet eller affärsutsikter, att 
Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående 
villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett 
eventuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas 
genom pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 
5 juni 2017. För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken 
leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att 
genomföras.

Priset i Erbjudandet
Priset per aktie uppgår till 9,50 SEK, vilket motsvarar ett 
bolagsvärde på ca 122 MSEK före Erbjudandet. Emissionskursen 
och bolagsvärdet har fastställts av styrelsen i samråd med 
Erik Penser Bank. Emissionskursen har fastställts utifrån en 
bedömning av det allmänna marknadsläget, en jämförelse 
med värderingen för bolag med konkurrerande produkter och 
andra bolag verksamma inom medicinsk teknik, diskussioner 
med vissa större investerare samt Bolagets framtida 
affärsutsikter. Diskussioner med vissa större investerare har 
gjorts för att bedöma efterfrågan på att investera i Bolagets 
aktie. Antaganden om Paxmans framtida affärsutsikter 
innefattar bland annat Bolagets bedömning att det finns goda 
förutsättningar att under de kommande åren utveckla sitt 
erbjudande och kunna följa tillväxtplanen. Sammantaget gör 
styrelsen bedömningen att priset på 9,50 SEK per aktie utgör 
en rimlig värdering av Bolaget.
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MARKNADSÖVERSIKT

I detta avsnitt presenteras en översikt av den marknad på vilken Paxman är verksam och de särskilda marknads-
förutsättningar som präglar Bolagets verksamhet. Prospektet innehåller information från  tredje  part  i  form  av 
bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, mark-
nadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk information. 
Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Prospektet avseende den bransch inom vilken Bolagets 
verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på publicerad statistik 
eller information från oberoende tredje part. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets 
bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra 
kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget 
anser att sådan information är användbar för investerares förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksamt och 
Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom 
siffrorna, marknadsinformationen och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte 
heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, 
branschen eller allmänna publikationer. Emittenten har återgivit information från tredje part korrekt, såvitt emittenten 
kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man. Inga 
kända uppgifter har utelämnats som skulle kunna göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Även om 
Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa 
och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.

av behandling är hormonbehandling, riktade terapier och 
immunterapier. Enskilda solida tumörer behandlas ofta med 
lokala ingrepp genom kirurgi eller strålterapi. Cytostatika 
är en generell behandling som används vid behandling av 
ett stort antal cancerformer och särskilt vid behandling av 
metastaserad cancer, dvs cancer som spritt sig i kroppen. 
Cytostatika används även efter kirurgi för att minska risken för 
återfall samt i kombination med andra behandlingar eller efter 
att en annan behandlingsform inte visat sig framgångsrik. 

De allra flesta cancerformer kan resultera i metastaser och 
det går inte att förutsäga huruvida en viss cancer kommer att 
metastasera eller om metastaser kommer att uppkomma efter 
att den första tumören behandlats. Metastaser uppkommer 
oftast i hjärnan och ryggraden, lungorna, skelettet, levern eller 
lymfkörtlarna. Diagnostik och behandling av cancer blir alltmer 
effektiv, vilket gör att allt fler som drabbas av cancer överlever 

Paxman utvecklar och säljer system för skalpkylning som 
används för att reducera risken för håravfall i samband med 
cytostatikabehandling av cancer. Cancer är en global sjukdom 
som drabbar omkring 14 miljoner människor per år och denna 
siffra förväntas växa till 22 miljoner under de två kommande 
decennierna.1  Tillväxten drivs dels av ökad förväntad livslängd, 
dels av förbättrade metoder för att diagnosticera cancer. 
Omkring åtta miljoner människor avlider årligen till följd 
av cancer2.  Den globala marknaden för cancerläkemedel 
uppgick år 2014 till 81 miljarder USD och utgör det största 
läkemedelsegmentet3.  Det finns omkring 200 former av 
cancer varav de vanligaste är bröst-, lung-, kolorektal- och 
prostatacancer. Cancer är, efter hjärt- och lungsjukdomar, den 
vanligaste dödsorsaken i världen.

Det finns ett flertal sätt att behandla cancer på varav kirurgi, 
strålbehandling och cytostatika är de vanligaste. Andra former 

1 World Cancer Report 2014, WHO 
2 World Cancer Report 2014, WHO
3 Global Data

Lungcancer 
1 824 701
(13,0%)

Bröstcancer 
1 676 633
(11,9%)

Tjocktarmscancer
1 360 602

(9,7%)

Prostatacancer
1 111 689

(7,9%)

Magcancer
951 594
(6,8%)

Levercancer
782 451
(5,6%)

Livmoderhalscancer 
527 624
(3,7%)

Matstrupscancer 
455 784
(3,2%)

Urinblåsecancer 
429 793
(3,1%)

Annan 
4 969 278
(35,3%)

Uppskattat antal cancerfall i världen, män/kvinnor alla åldrar
Totalt: 14 090 149 fall (World Cancer Report 2014, WHO)
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samtidigt som antalet fall av återkommande metastaser ökar.
Enligt Bolagets bedömning behandlas omkring 40 procent av 
alla cancerpatienter med cytostatika. Andelen varierar dock 
betydligt mellan olika former av cancer och beroende på i 
vilket stadium cancern befinner sig. Sammantaget uppskattar 
Bolaget att omkring sex miljoner cancerpatienter behandlas 
med cytostatika per varav skalpkylning kan vara aktuellt för 
omkring fyra miljoner patienter per år.

Håravfall i samband med cytostatikabehandling är en vanlig 
biverkan och Bolaget uppskattar att majoriteten av alla 
patienter som behandlas med cytostatika drabbas av håravfall. 
Utvecklingen av metoder för att förebygga håravfall i samband 
med cytostatikabehandling utgör därmed en viktig utmaning 
för cancervården. 

Skalpkylning är ett effektivt sätt att förhindra håravfall i 
samband med cytostatikabehandling. Sammantaget bedömer 
Paxman att det finns omkring 3 000 skalpkylningssystem 
installerade i världen, varav Paxman levererat omkring 2 500.

En viktig marknad för Paxman är USA som är världens enskilt 
största sjukvårdsmarknad. I USA diagnosticeras omkring 1,7 
miljoner människor med cancer varje år och omkring 0,6 
miljoner människor avlider till följd av sjukdomen. Under 
2017 förväntas omkring 250 000 kvinnor drabbas av invasiv 
bröstcancer varav merparten kommer att behandlas med 
cytostatika och därmed riskera håravfall1.

1 Cancer facts & figures, American Cancer Society 

1,400,000

400,000

225,000

Antal nya solida cancer-
tumörer per år

Patienter berättigade 
kemoterapi

Kemoterapi-patienter 
med hög risk för håravfall

Den amerikanska marknaden

Källa: Hair to stay, www.hairtostay.org
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Paxman är, med mer än 2 500 levererade system, den ledande 
aktören inom skalpkylning. Baserat på 25 års erfarenhet 
av skalpkylning i samband med cytostatikabehandling har 
Paxman idag ett skalpkylningssystem som är kliniskt bevisat, 
kostnadseffektivt och väl accepterat av läkare, sjuksköterskor 
och patienter. Sedan det första systemet installerades 1996, 
bedöms fler än 100 000 patienter ha behandlats med Paxmans 
system. 

Paxman tog in 7,5 MSEK i externt kapital under perioden 
1999 till och med början av 2000-talet och har sedan dess 
haft en kontinuerlig tillväxt som finansierats med egna medel. 
Verksamheten har drivits kostnadseffektivt och uppvisat ett 
positivt resultat under den senaste tioårsperioden. Paxman 
har utvecklat effektiva och lättanvända system för skalpkylning 
samt etablerat metoden som en standardbehandling i 
Storbritannien och gjort viktiga inbrytningar i ytterligare 
länder. Paxman har levererat fler än 2 500 skalpkylningssystem 
till drygt 30 länder. Bolaget har 21 anställda vid sitt kontor i 
Huddersfield, England, där även systemen tillverkas.

Vision och mål 
Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår 
cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken för 
håravfall genom att välja skalpkylning. 

Paxmans mål är att Paxman Scalp Cooler ska bli det självklara 
valet i samband med cytostatikabehandling över hela världen. 
Bolaget lanserar nu sina system i USA och ser goda möjligheter 
att öka försäljningen väsentligt under de kommande åren. 
Bolagets kvantifierade mål är att omsättningen ska överstiga 50 
MSEK år 2018 för att därefter växa med minst 25 procent per år.

Håravfall till följd av cancerbehandling
Cytostatika, även benämnt kemoterapi eller cellgiftsbehandling, 
är en av de vanligaste behandlingsformerna för cancer. 
Tumörceller är celler där tillväxten sker snabbt jämfört med de 
flesta av kroppens övriga celler. Den höga ämnesomsättningen 
i cancercellerna gör att dessa tar upp cytostatikan snabbare än 

övriga celler. Syftet med cytostatikan är att den ska skada eller 
döda cancercellerna i sådan omfattning att cancern slutar växa 
eller helt slås ut. Cytostatika kan ges på olika sätt beroende på 
vilken typ av cancer som behandlas och vilken cytostatika som 
används. Det vanligaste tillvägagångssättet är att ge en patient 
cytostatika direkt i blodet genom infusion.

En nackdel med cytostatikabehandling är att den är oprecis 
då cytostatikan även tas upp av övriga naturligt snabbväxande 
celler i kroppen, vilka därmed riskerar att skadas av 
behandlingen. Snabbväxande celler återfinns exempelvis i 
slemhinnor, benmärg och hårsäckar. När de hårproducerande 
cellerna tar upp cytostatika riskerar de att skadas, vilket kan 
medföra att håret lossnar. Håravfall är en vanligt förekommande 
biverkning vid cytostatikabehandling, och drabbar majoriteten 
av alla patienter som behandlas1. 

Celldelning drivs av metabolism, vilket är en process som 
bromsas vid lägre temperaturer. Genom att kyla ned hårcellerna 
under cytostatikabehandling minskar den metabola processen 
och därmed minskar hårcellernas upptag av cytostatikan. 
Vidare leder en lägre temperatur till en sammandragning av 
blodkärlen och därmed reduceras blodflödet i hårbotten, vilket 
också bidrar till att en mindre mängd cytostatika koncentreras 
till hårbotten. Genom att sänka temperaturen i hårbotten 
går det att reducera upptaget av cytostatika i hårcellerna och 
därmed minska risken för håravfall.

Håravfall är den vanligaste och för många den mest påtagliga 
och påfrestande biverkan vid cytostatikabehandling. Håravfall 
påverkar patientens livskvalitet och kan ha en negativ 
påverkan på kroppsuppfattning, sexualitet och självkänsla. 
Håravfall synliggör cancern och påverkar patientens relation 
med omvärlden. Patienter med yngre barn har rapporterat att 
håravfall är den mest traumatiserande delen av behandlingen. 
Risken för håravfall kan även resultera i att patienter väljer att 
avstå cytostatikabehandling och det finns studier som visar 
på att åtta procent av alla drabbade patienter avstår från 
cytostatikabehandling på grund av risken för håravfall2.

1 Chemotherapy-induced hair loss. Center for Dermatology and Hair Diseases 
Wallisellen, Zurich, Switzerland
2 Chemotherapy-induced hair loss. Center for Dermatology and Hair Diseases 
Wallisellen, Zurich, Switzerland
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Skalpkylning vid cytostatikabehandling
Sambandet mellan skalpkylning och minskad risk för håravfall 
vid cytostatikabehandling har varit känt länge, och sedan 
70-talet har metoden använts kliniskt. De första metoderna 
för skalpkylning bestod i att ispåsar lades på patientens 
huvud i samband med cytostatikabehandlingen. Ispåsar ger 
dock begränsad kylförmåga, är opraktiska och upplevdes som 
obekväma av patienterna. En vidareutveckling av ispåsarna är 
hättor med kylvätska som kyls i en frys innan de placeras på 
patienternas huvud. Behandling med kylhättor uppvisar dock 
samma nackdelar som med ispåsar, vilket medfört att metoden 
fått begränsat genomslag även om den fortfarande används i 
viss utsträckning. 

Det har forskats kring andra metoder att begränsa håravfall men, 
så vitt Bolaget känner till, finns det inget sätt att uppnå detta på 
medicinsk väg. Skalpkylning är den enda metod som bevisligen 
förebygger håravfall i samband med cytostatikabehandling. I 
slutet på 90-talet lanserade Paxman de första vätskebaserade 
systemen för skalpkylning, och idag är denna typ av system den 
ledande metoden.

Håravfall i samband med cytostatikabehandling drabbar en 
majoritet av de patienter som genomgår sådan behandling, 
men risken varierar betydlig beroende på typ av cytostatika 
och storlek på den ordinerade dosen. Det har genomförts ett 
stort antal kliniska studier kring skalpkylning som samtliga 
visar på att metoden reducerar risken för håravfall1. Hur 
stor sannolikheten för håravfall är vid behandling med 
skalpkylning varierar beroende på typ av cytostatika. Klart är 
dock att metoden medför en signifikant minskning av risken 
för håravfall. Idag innebär skalpkylning att risken för håravfall 
reduceras till 50 procent. Bolagets ambition är att Paxman 
Scalp Cooler ska medföra att risken för håravfall reduceras ska 
från 50 till 20 procent genom fortsatt forskning och utveckling 
samt förbättrad effektivitet.

Organisation
Paxman AB (publ) är moderbolag i koncernen som förutom 
moderbolaget också omfattar dotterbolagen Paxman Group Ltd 
och Paxman Coolers Ltd. Det svenska moderbolaget äger 100 
procent av Paxman Group Ltd som i sin tur äger 100 procent av 
det rörelsedrivande bolaget Paxman Coolers Ltd. Därutöver har 
Paxman inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.
 
Paxman – ett familjeföretag med personlig koppling
Familjen Paxman har en nära och personlig koppling till 
skalpkylning. 1992 drabbades Sue Paxman av metastaserande 
bröstcancer och erhöll cytostatikabehandling. Trots behandling 
med en äldre form av skalpkylning drabbades Sue av håravfall. 
Familjen Paxman drev ett företag som utvecklade kylsystem 
till bryggerier och liknande tillämpningar. Sues man, Glenn 
Paxman, besitter stor kunskap inom kylteknik och insåg att 
det fanns betydande brister i de befintliga metoderna för 
skalpkylning. Tillsammans med sin bror Neil konstruerade 
Glenn ett vätskebaserat system för skalpkylning.

1Wim PM Breed, Corina JG van den Hurk och Mijke Peerbooms Expert Rev 
Dermatol, 2011; 6 (1): 109-125s

Glenn och Neil vidareutvecklade sitt system och 1996 
grundades Paxman Coolers. Den första prototypen av Paxman 
Scalp Cooler installerades vid sjukhuset i Huddersfield 1996. 
Under följande år inleddes serieproduktion och system började 
levereras till sjukhus runt om i Storbritannien. Sue Paxman 
drabbades av återkommande metastaser och förlorade 
kampen mot cancer 2000. 

Idag är Glenns och Sues son, Richard Paxman, VD för Bolaget, 
och även deras dotter Claire Paxman är aktiv i Bolaget. Med 
personlig insikt i vilken påverkan cancer och dess behandling 
kan ha på patienter, vänner och familj, strävar Paxman efter att 
göra skillnad i människors liv genom att öka medvetenheten 
kring skalpkylning och införa detta som en etablerad 
och tillgänglig metod för alla patienter som genomgår 
cytostatikabehandling.

Historik
1996  Paxman Coolers grundas och arbetet med det första  
 skalpkylningssystemet inleds
 
 Det första systemet installeras på Huddersfield   
 Royal Infirmary

1999 System installeras i Norge som första land utanför  
 Storbritannien

 CIMON Venture Trust AB investerar i Paxman

2000 Bolaget uppfyller regulatoriska riktlinjer i   
 Storbritannien enligt ISO 9001:2008 
 
 Internationell lansering där skalpkylningssystem 
 installeras i Irland, Nederländerna, Australien,   
 Sverige, Schweiz och Egypten

2003 Den första kliniska studien genomförs med Paxmans  
 system

2006 500 installerade system

2012 1 000 installerade system

2013 Richard Paxman blir VD i Bolaget

2014 Kliniska studier inleds i USA

2015 Kliniska studier inleds i Japan

 2 000 installerade system

2016 Den kliniska studien i USA slutförs och visar på goda  
 resultat

2017 FDA-godkännande erhålls

Claire, Glenn och Richard Paxman
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Paxman Scalp Cooler – Paxmans system för 
skalpkylning
Paxmans skalpkylningssystem är en fristående, mobil och 
eldriven kylenhet som marknadsförs under namnet Paxman 
Scalp Cooler. Systemet är ett vätskebaserat kylsystem där 
patienternas hårbotten kyls ned via en kylmössa. Kylmössan 
kyls i sin tur genom en kylvätska som cirkulerar mellan 
kylenheten och kylmössan. 

Paxman Scalp Cooler finns i två utföranden:
• Paxman Scalp Cooler I – Utformad för skalpkylning av en 

patient åt gången
• Paxman Scalp Cooler II – Utformad för skalpkylning för 

upp till två patienter åt gången

Varje enhet har en inbyggd pekskärm med ett menystyrt, grafiskt 
användargränssnitt vilket gör det enkelt för sjukvårdspersonal 
att initiera, övervaka och slutföra skalpkylningsprocessen. 
Pekskärmen visar information om aktuell driftstatus, och kan 
även uppmana användaren att vidta vissa åtgärder som rör 
processen. 

Pekskärmen visar även information om:
• Förinställd kylvätsketemperatur
• Drift av cirkulationspumpen
• Anslutningsstatus för skalpkylningssystemet
• Nedräkning/timer

En viktig komponent i Paxman Scalp Cooler är kylmössan som 
är tillverkad av mjuk och formbar silikon av hög kvalitet som 
ger en optimal passform för varje enskild patient. Kylmössan 
finns tillgänglig i flera storlekar vilka är färgkodade för enkel 
identifiering. Tack vare den lätta kylmössan kan patienter 
slappna av under nedkylningsprocessen, delta i andra 
aktiviteter och även lämna behandlingsrummet.

Över kylmössan placeras en isolerande och skyddande 
mössa tillverkad av neopren. Skyddsmössan hjälper till att 
effektivisera systemet genom att skydda kylmössan från 
höga rumstemperaturer, absorbera fukt och säkerställa god 
kontakt mellan kylmössan och hårbotten – en viktig faktor 
för en lyckad behandling. Systemet innehåller sensorer som 
mäter temperaturen och anpassar kylningen för att optimal 
temperatur ska uppnås. Det är viktigt att hårbotten kyls ned 
till rätt temperatur för att skalpkylningen ska vara effektiv. 
Systemet säkerställer också att det inte blir alltför kallt eftersom 
det kan upplevas som obehagligt av patienten.

Paxman Scalp Cooler är CE-märkt och därmed godkänt 
för försäljning i Europa. Vidare har Bolaget erhållit 
myndighetsgodkännande i Kanada, Australien, Brasilien samt 
ett antal ytterligare marknader. I USA erhöll Bolaget FDA-
godkännande i april 2017.

Paxman tillverkar och monterar Paxman Scalp Cooler 
vid Bolagets anläggning i Huddersfield och har, utifrån 
mer än 20 års erfarenhet, byggt upp en väl fungerande 
produktionsanläggning. Genom en effektiv tillverkning i egen 
regi kan Bolaget uppnå en god bruttomarginal samt kontroll 
över produktions- och leveransprocessen. De ingående 
komponenterna upphandlas från externa leverantörer. 

Behandling med Paxman Scalp Cooler
Skalpkylning sker i samband med att patienten erhåller 
cytostatikabehandling. Nedkylningen inleds 30 minuter innan 
behandlingen påbörjas, under behandling och fortgår under 90 
minuter efter behandlingen avslutats.  Den rekommenderade 
tid som patienten ska bära kylmössan kan variera beroende på 
vilken typ av cytostatika som används.

Nedkylningen sker i tillräcklig omfattning för att reducera 
hårcellernas förmåga att ta upp cytostatika och därmed 
minimera risken för håravfall. För att säkerställa att risken 
för håravfall minimeras är det även viktigt att temperaturen 
bibehålls under hela behandlingen. Paxmans kylsystem är väl 
beprövade och den senaste versionen är utvecklad utifrån 
mångårig erfarenhet och behandling av tusentals patienter. 
Paxmans skalpkylningssystem kräver minimal övervakning 
vilket är fördelaktigt för både sjukvårdspersonal och patienter.

Kunder
Paxmans skalpkylningssystem används vid större sjukhus, 
mindre kliniker och även i samband med hemsjukvård, dvs där 
patienten erhåller cytostatikabehandling i sitt hem. Kunderna 
utgörs både av offentligt ägda sjukhus och kliniker samt av 
privata vårdgivare. Bolaget har leverantörsavtal med flera 
brittiska privata vårdföretag såsom BMI, Spire, Healthcare At 
Home, BUPA och HCA.

Paxman Scalp Cooler I och II 
lanserades 2006.
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Den slutliga betalaren av skalpkylningen varierar beroende 
på marknad. I vissa länder ersätter det offentliga 
sjukförsäkringssystemet kostnaden för skalpkylning och i vissa 
länder erbjuds behandlingen som ett tillägg där patienten 
får stå för kostnaden. Det finns också länder där skalpkylning 
omfattas av privata sjukvårdsförsäkringar. I takt med att 
skalpkylning blir en allt mer etablerad behandlingsmetod 
förväntas det bli vanligare att ersättning för behandlingen 
inkluderas i både privat och offentlig sjukvårdsfinansiering. 

I många länder ersätter både privata och publika 
sjukförsäkringssystem helt eller delvis peruker till patienter 
som drabbats av håravfall till följd av cytostatikabehandling. 
En professionell måttsydd peruk gjord av människohår kostar, 
enligt Bolagets bedömning,  från 20 000 SEK.

I Storbritannien erbjuds patienter skalpkylning utan extra 
kostnad av de flesta offentligt finansierade vårdgivare. Även 
privata vårdgivare erbjuder skalpkylning utan extra kostnad 
eftersom det är en etablerad behandlingsform som patienterna 
förväntar sig ska finnas tillgänglig. 

Marknadsposition
Paxman är en pionjär inom skalpkylning och har sedan det 
första systemet installerades 1996 arbetat för att etablera 
metoden som en standardbehandling. Sedan starten 
har Paxman levererat över 2 500 skalpkylningssystem till 
sjukvården. Störst framgång har Paxman haft i Storbritannien 
dit omkring hälften av systemen levererats. Skalpkylning är en 
etablerad behandlingsmetod i Storbritannien och idag erbjuder 
omkring 90 procent av landets cancerkliniker skalpkylning med 
Paxmans system. 

2010 inledde Paxman en internationell satsning som resulterat 
i försäljningsframgångar på flera viktiga marknader. Ur 
ett internationellt perspektiv ligger Storbritannien längst 
fram när det gäller behandling med skalpkylning. Andra 
länder som kommit långt, och där även Paxman har haft 
försäljningsframgångar, är Skandinavien, Nederländerna, 
Belgien och Australien. Sammantaget har Paxman levererat 
skalpkylningssystem till fler än 30 länder och enligt Bolagets 
bedömning har Paxman en marknadsledande position på de 
flesta marknader där Bolaget finns representerat. 

Konkurrens
Skalpkylning med hjälp av gelmössor har använts sedan länge 
och det finns idag ett antal leverantörer på marknaden varav 
Penguin Cold Caps och Elastogel är de främsta aktörerna. 
Skalpkylning med gelmössor kräver en noggrann och korrekt 
hantering för att metoden ska ge tillräcklig nedkylning för 
att minska risken för håravfall. Behandling med gelmössor 
saknar tillstånd bl.a. från FDA. Sammantaget ser Paxman en 
begränsad konkurrens från behandling med kylda gelmössor.

När det gäller vätskebaserade kylsystem har Paxman en 
tydlig konkurrent i svenska Dignitana, vars system fungerar 
på ett liknande sätt som Paxman Scalp Cooler. Dignitana 
har marknadsfört skalpkylningssystem sedan 2001 och haft 
kommersiell framgång med totalt omkring 400 sålda system 
fram till maj 20161. Likt Paxman har Dignitana en ambition att 
etablera sig i USA där bolaget genomfört en klinisk studie. I 
december 2015 erhöll Dignitana FDA-godkännande för sitt 
system och har sedan dess erhållit beställningar från ett antal 
amerikanska cancerkliniker. Dignitana är listat på Nasdaq First 
North och bolagets börsvärde uppgår till omkring 300 MSEK.

1 Dignitanas emissionsprospekt daterat 25 maj 2016, sid 17



29 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)

Affärsmodell
Historiskt har Bolaget tillämpat en affärsmodell baserad på 
rak försäljning där kunden betalar ett fast pris per system. 
Modellen har fungerat väl i Storbritannien där Bolaget byggt 
en stark position, samt även på andra marknader där Bolaget 
gjort viktiga inbrytningar. Efter försäljning av kylsystemen har 
Paxman viss försäljning av ytterligare kylmössor och tillbehör. 
Därtill genereras vissa intäkter från service och support. I 
och med att kylmössorna återanvänds är dock inslaget av 
återkommande intäkter begränsat. 

Paxman håller nu successivt på att övergå till en affärsmodell 
baserad på återkommande intäkter. Istället för att kunden 
köper systemet levereras det till en låg hyreskostnad, mot att 
Paxman erhåller en ersättning per behandling alternativt att 
kunden betalar en månadshyra. 

För den senaste generationen av Paxman Scalp Cooler har 
Paxman tagit fram en kylmössa för personligt bruk. Varje patient 
erhåller en personlig kylmössa som kan användas genom hela 
cytostatikabehandlingen. Vanligen erhåller en patient mellan 
fyra och åtta behandlingar. Den nya kylmössan möjliggör en 
affärsmodell där Paxman erhåller en fast ersättning per patient 
och behandling. 

Övergången till den nya affärsmodellen kommer att resultera i 
återkommande intäkter och stärkta lönsamhetsförutsättningar. 
Initialt kommer dock den nya affärsmodellen att innebära 
ett ökat behov av rörelsekapital eftersom Bolaget 
behöver finansiera tillverkning och leverans av system där 
intäktsgenereringen sker över tid. 

Försäljning mot sjukhus och cancerkliniker sker dels direkt 
av Paxman och dels genom distributörer. I Storbritannien 
har Paxman en egen sälj- och distributionsorganisation och 
sköter försäljningen direkt mot kunderna. På de flesta övriga 
marknader använder sig Paxman av distributörer. I dagsläget 
använder sig Bolaget av ca 25 distributörer. 

Tillväxtmöjligheter
Paxman har historiskt sett fokuserat på Storbritannien där 
skalpkylning är en väl etablerad behandlingsmetod och 
där Bolaget har en stark position. Även om Paxman sålt ett 
betydande antal system på andra marknader har Bolaget inte 
haft resurser att fullt ut etablera sig utanför Storbritannien. 
I USA, som är världens ensklit största marknad för sjukvård, 
har Paxman börjat marknadsföra sina system först det senaste 
året. I och med det nyligen erhållna godkännandet från FDA 
står Bolaget inför en mer omfattande lansering i USA.

Med en förstärkt finansiell ställning tack vare den förestående 
Nyemissionen enligt Erbjudandet kommer Bolaget att ha goda 
möjligheter att genomföra den planerade lanseringen i USA 
samt öka marknadssatsningarna på ett antal andra betydande 
marknader.

Marknadslansering i USA
För att etablera Paxman som den globalt ledande aktören inom 
skalpkylning är det avgörande att Bolaget etablerar en stark 
position i USA. Skalpkylning förekommer i USA, men långt ifrån 
på samma nivå som i Storbritannien eller övriga Europa. Den 
metod som använts har varit gelmössor som tas från en frys, 
och det har fram tills 2016 inte förekommit skalpkylning med 
vätskebaserade kylsystem. 

FDA-godkännande
Paxman har under lång tid haft som ambition att etablera 
sig i USA och har genomfört en omfattande klinisk studie 
som avslutades under 2016. Studien var en randomiserad 
och placebokontrollerad studie på bröstcancerpatienter som 
behandlades med cytostatika. Studien genomfördes vid sex 
cancerkliniker, bl.a. Baylor College of Medicine, Texas Oncology 
och Memorial Sloan Kettering och omfattade 182 patienter 
varav 119 behandlades med Paxman Scalp Cooler. Efter fyra 
cytostatikabehandlingar hade 50 procent av dem som erhållit 
skalpkylning med Paxman Scalp Cooler inget håravfall. Detta 
i jämförelse med kontrollgruppen där samtliga personer som 
inte behandlades med Paxman Scalp Cooler drabbades av 
håravfall. Studien i USA är den första kliniska studien med 
skalpkylning som var en randomiserad kontrollstudie. 

Med studien som underlag inlämnade Paxman i slutet på 
2016 en ansökan om regulatoriskt godkännande från de 
amerikanska läkemedelsmyndigheterna, FDA. I april 2017 
erhöll Paxman 510K-godkännande från FDA, vilket innebär 
att Bolaget nu får marknadsföra Paxman Scalp Cooler på den 
amerikanska marknaden.

Affärsmodellen i USA
För den amerikanska marknaden använder Paxman en 
affärsmodell där ersättningen beräknas per behandlad patient. 
Bolaget kommer enbart att leverera den version av Paxman 
Scalp Cooler som använder kylmössan avsedd för personlig 
användning. Paxman erhåller en fast ersättning per patient 
och kylmössa samt en ersättning per gång patienten erhåller 
skalpkylning. Affärsmodellen innebär en fördel för vårdgivaren 
då den inte innebär någon investering, vilket förenklar beslutet 
och insteget till att erbjuda skalpkylning. 

Den senaste versionen av 
Paxman Scalp Cooler är 
anpassad för en affärsmodell 
baserad på en ersättning per 
behandling. Patienten har en 
personlig kylmössa som kopplas 
loss från systemet efter avslutad 
behandling.
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Den personliga kylmössan kopplas loss från systemet 
och patienten tar den med sig hem efter en genomförd 
behandlingscykel. Möjligheten att använda en personlig 
kylmössa som kan kopplas loss från kylsystemet innebär 
dessutom ett antal praktiska fördelar. I och med att kylmössan 
är personlig och patienten tar den med sig hem behöver 
inte kliniken rengöra och desinficera mössan inför nästa 
patient. Vidare håller mössan kylan under en tid efter att 
den kopplats loss, vilket gör det möjligt för patienten att 
exempelvis besöka en toalett eller byta rum under pågående 
behandling. Efter cytostatika administrerats kan patienten 
lämna behandlingsrummet och fortsätta skalpkylningen med 
en annan maskin i ett angränsande rum, vilket ger kliniken 
möjlighet att använda behandlingsrummet till nästa patient.

Den personliga kylmössan kan kopplas loss från 
kylsystemet och kommer användas på den amerikanska 
marknaden.

Skalpkylning med effektiva vätskebaserade system är en ny 
företeelse på den amerikanska marknaden, och Paxman för 
diskussioner med försäkringsbolag kring ersättning för metoden. 
Initialt kommer patienten eller vårdgivaren att stå för kostnaden 
för skalpkylning, vilken uppgår till mellan 10 000 och 25 000 
kronor per patient beroende på antalet behandlingscykler. 
Paxmans bedömning är att kostnaden är rimlig och att det 
kommer att finnas en betalningsvilja hos en stor andel av alla 
patienter som genomgår cytostatikabehandling Vidare kan 
det potentiellt finnas ett intresse hos hälsovårdgivaren att 
subventionera eller helt betala kostnaden för skalpkylning 
eftersom det innebär en konkurrensfördel att kunna erbjuda 
en möjlighet att reducera risken för håravfall. Kostnaden för 
skalpkylning är låg relativt den totala kostnaden för behandling 
av en cancerpatient.

Med tanke på att håravfall upplevs som traumatiskt av en 
stor andel av alla cancerpatienter bedömer Paxman att det 
finns goda möjligheter att ersättning för skalpkylning, på sikt, 
kommer att inkluderas hos de flesta försäkringsbolag. Som 
jämförelse ersätter de flesta försäkringsbolag kostnaden för 
peruker.

McKesson Speciality Health
För att maximera marknadspotentialen i USA har Paxman 
etablerat en lokal närvaro och bearbetar aktivt potentiella 
kunder över hela landet. För att effektivisera etableringen 
i USA har Paxman inlett ett samarbete med McKesson som 
involverar tre affärsområden i koncernen Speciality Third Party 
Logistics, Speciality Pharmacy och Service Solution Center. 
McKesson är en av de största hälsovårdsaktörerna i USA och 
distribuerar läkemedel, medicintekniska produkter och andra 
varor till sjukhus och apotek. Bolaget tillhandahåller även 
tjänster och systemlösningar till sjukvården samt äger en större 
apotekskedja. Vidare bedriver McKesson cancervård genom 
dotterbolaget US Oncology. McKesson levererar läkemedel 
och utrustning till omkring 35 procent av alla cancerkliniker 
i USA. Tillsammans med McKesson har Paxman påbörjat 
processen att sätta upp ett distributions- och supportcenter för 
att hantera kontakten med läkare, sjuksköterskor och patienter 
samt lagerhållning och distribution av Paxman Scalp Cooler.

Utrullning av Paxman Scalp Cooler i USA
Paxman har nyligen inlett ett samarbete med US Oncology som 
är en kedja bestående av fler än 400 cancerkliniker över hela 
USA, med 1 700 cancerläkare som årligen behandlar över 800 
000 patienter. Paxman planerar att under de kommande åren 
leverera och installera Paxman Scalp Cooler hos US Oncologys 
kliniker.

Paxman har marknadsfört skalpkylning och Paxman Scalp 
Cooler på den amerikanska marknaden sedan en tid tillbaka 
och bedömer att det finns ett betydande intresse för 
Bolagets produkter. Parallellt med den kliniska studien och 
den regulatoriska processen har Paxman fört dialog med ett 
stort antal potentiella kunder i USA och räknar med att kunna 
ingå ytterligare avtal under 2017. Sammantaget har Paxman 
som mål att leverera minst 250 system på den amerikanska 
marknaden under den kommande tolvmånadersperioden.

Ökade marknadsinsatser i Europa och på andra 
utvalda marknader
Paxman har sålt omkring 700 system i Europa utanför 
Storbritannien samt gjort viktiga inbrytningar i flera länder. 
I de flesta länder i Europa har inte skalpkylning nått samma 
acceptans som i Storbritannien, vilket gör att det finns en 
betydande tillväxtpotential på stora marknader som Frankrike, 
Tyskland och Italien. För att öka kunskapen om skalpkylning 
och driva försäljning krävs att Paxman marknadsför 
metoden mot ledande cancerkliniker, övriga vårdgivare, 
sjukvårdsmyndigheter och patientföreningar. Försäljningen 
i Europa har skett via distributörer som ofta marknadsför en 
bred produktportfölj och därmed inte haft samma incitament 
och kompetens att driva användandet av skalpkylning som 
Paxman. 

Utanför Storbritannien är Nederländerna och Belgien de länder 
som kommit längst när det gäller skalpkylning. Paxman har en 
nära dialog med ledande onkologer som genomför kliniska 
studier med skalpkylning. Vidare finns det ett starkt stöd för 
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skalpkylning hos patientorganisationer och cancerfokuserade 
välgörenhetsorganisationer, vilket bidragit till ett brett 
användande av skalpkylning. Benelux är Paxmans näst största 
marknad i Europa med fler än 300 levererade system.

Fokus för Paxman i övriga Europa framöver är Tyskland och 
Frankrike som är de två största potentiella marknaderna. För 
att öka medvetandet om skalpkylning och driva efterfrågan 
på Bolagets produkter samarbetar Paxman med lokala 
cancerorganisationer och ledande onkologer som genomför 
kliniska studier. I Frankrike säljer Bolaget direkt till slutkunderna 
och håller på att bygga upp en lokal organisation. I Frankrike har 
skalpkylning med gelmössor haft ett relativt stort genomslag, 
vilket skapat medvetande om skalpkylning och därmed gör det 
lättare för Paxman att sälja in sina system. 

Paxman har även haft framgång med Paxman Scalp Cooler 
utanför Europa. I Australien har Bolaget lyckats väl tack 
vare ett nära samarbete med ledande onkologer och ett bra 
distributörssamarbete. Australien är Paxmans tredje största 
marknad och omkring 100 system har installerats i landet.

Ytterligare en viktig marknad för Paxman är Japan som är en 
starkt reglerad marknad med höga kvalitetskrav. Tillsammans 
med Bolagets distributör och fem ledande cancerkliniker 
genomförs sedan 2014 en större klinisk studie, vilken förväntas 
ligga till grund för ett marknadsgodkännande i Japan under 
2018. 

Paxman har nyligen inlett ett samarbete med ett större 
läkemedelsbolag med verksamhet inom cancer och en stark 
position på viktiga tillväxtmarknader. Samarbetet syftar initialt 
till en gemensam lansering av Paxman Scalp Cooler i Mexiko. 
Paxman arbetar nu med att erhålla marknadsgodkännande i 
Mexiko. I och med att samarbetsparten har en stark position 
i ytterligare utvecklingsmarknader och andra marknader som 
Paxman inte avser att bearbeta i egen regi kan samarbetet 
komma att utökas. I Mexico avses en liknande affärsmodell 
som i USA att användas. 

Sammantaget ser Paxman betydande tillväxtmöjligheter i 
Europa och övriga världen, och med förstärkta finansiella 
resurser kommer Bolaget ha möjlighet att öka aktiviteten och 
därmed försäljningen på flera viktiga marknader.

Forskning och utveckling
Paxman bedriver en kontinuerlig vidareutveckling av Bolagets 
system och produkter i syfte att göra skalpkylningen än mer 
effektiv och samtidigt förenkla hanteringen. Under senare år 
har Bolaget lagt resurser på att vidareutveckla kylmössan och 
ta fram en version anpassad för individuell användning vid ett 
begränsat antal behandlingstillfällen.

Forskningen syftar även till att öka kunskapen om de processer 
som leder till håravfall och hur skalpkylning kan motverka 
dessa. Det är också viktigt för Paxman att fortsätta studera 
hur olika typer av cytostatika påverkar håravfallsprocessen. 
Paxman är pionjär och ledande inom skalpkylning, och 
fortsatta investeringar i forskning och utveckling krävs för att 
bibehålla Bolagets ledande position. 

Patent 
Paxman var tidigt ute och patenterade sin metod för 
skalpkylning där det första patentet godkändes i Storbritannien 
1998. Därefter har Paxman kontinuerligt arbetat med 
att patentskydda sina innovationer och sammantaget 
omfattas Bolagets teknologi av fem patent, varav de senaste 
godkändes 2016 och gäller därmed i till och med 2036. 
Patenten omfattar funktioner för reglering av temperatur och 
temperaturövervakning i systemet inklusive kylmössan.
 
Även om Paxman har patenterat sina system och metoder 
bedömer Bolaget att patent inte är avgörande för 
verksamheten. Viktigare för Bolagets framgång är kunskap om 
skalpkylning och cytostatikabehandling samt kunskap kring 
produktutveckling, kliniska studier, regulatoriska processer 
samt marknaden.
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UTVALD FINANSIELL INFORMATION

RESULTATRÄKNING PAXMAN AB (PUBL)

BELOPP I KSEK
2017-01-01
2017-03-31

Nettoomsättning -

Övriga externa kostnader -65

Personalkostnader -268

Rörelsens kostnader -333

Rörelseresultat -333

Ränteintäkter och liknande resultatposter -

Räntekostnader och liknande resultatposter -4

Resultat efter finansiella poster -338

Skatt på årets resultat -

Periodens resultat -338

Paxmans moderbolag Paxman AB (publ) registrerades den 7 oktober 2016 varefter nuvarande firma registrerades hos 
Bolagsverket den 14 december 2016 (tillägget "publ" i firmanamnet tillkom först när Bolaget blev publikt den 16 mars 2017). 
Paxman AB (publ) har inte bedrivit någon verksamhet tidigare. Paxman AB (publ) förvärvade vid extra bolagsstämma den 
10 februari 2017 det brittiska bolaget Paxman Group Ltd med det rörelsedrivande dotterbolaget Paxman Coolers Ltd genom 
apportemission. Därav presenteras nedan Paxmans finansiella utveckling i sammandrag för perioden 1 januari - 31 mars 
2017. Den reviderade finansiella informationen för moderbolaget är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisningen och koncernredovisning, och avser perioden 1 januari - 31 mars 2017. Revisors rapport för 
den finansiella informationen för moderbolaget är införlivad i detta prospekt (sid. 37-38).

För att ge en mer fullständig bild av Bolagets finansiella utveckling presenteras även finansiell utveckling för det 
rörelsedrivande bolaget Paxman Coolers Ltd. Det föreligger inga väsentliga skillnader i tillämpning av redovisningsprinciper 
mellan Paxman AB (publ) och Paxman Coolers Ltd.

Paxman Coolers Ltd har tidigare haft brutet räkenskapsår. Från och med 2017 kommer Bolagets räkenskapsår vara 
kalenderår. Som en del i övergången till kalenderår omfattar bokslutet för 2016 perioden 1 oktober 2015 till och med 31 
december 2016. Räkenskapsåret 2015 omfattar perioden 1 oktober 2014 till och med 31 september 2015. Därmed avser 
den utvalda finansiella informationen för Paxman Coolers Ltd olika perioder, där den ena perioden är 12 månader och 
den andra 15 månader. De reviderade årsredovisningarna för räkenskapsåren 2015 och 2016, som upprättats enligt UK 
GAAP (Generally Accepted Accounting Practice) hålls tillgängliga för granskning på Bolagets hemsida (www.paxman.se) 
och kontor (Pirgatan 13, Karlshamn).

Finansiell information från de reviderade årsredovisningarna 2015 och 2016 innehållande resultat- och balansräkning 
för det rörelsedrivande dotterbolaget Paxman Coolers Ltd återges nedan. En översättning av revisionsrapporterna för 
räkenskapsåren 2015 och 2016 återges i Prospektet.

Sammanfattande finansiell information avseende helåren 2016 och 2015 samt för perioden januari till och med mars 2017 
respektive 2016 har hämtats från Paxman Coolers Ltds interna redovisning och presenteras i appendix på sid. 55-56. 

Belopp i detta avsnitt har i en del situationer avrundats och omräknats till svenska kronor*, vilket gör att summeringarna 
inte alltid stämmer exakt.

*Omräkningen från brittiska pund till svenska kronor har för Paxman Coolers Ltd:s resultat- och balansräkningar för samtliga perioder skett efter 
balansdagens kurs per 30 december 2016, sista handelsdagen 2016 (11,1787), detta för få en så korrekt jämförelse mellan perioderna som möjligt samt 
för att undvika eventuella valutakursdifferenser.
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BALANSRÄKNING PAXMAN AB (PUBL)

BELOPP I KSEK 2017-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar 25 520

Summa anläggningstillgångar 25 520

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 22

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6

Kassa och bank 104

Summa omsättningstillgångar 110

SUMMA TILLGÅNGAR 25 652

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 12 810

Periodens resultat -346

Överkursfond 12 760

Summa eget kapital 25 224

Långfristiga skulder -

Summa långfristiga skulder -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 43

Övriga skulder 353

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32

Summa kortfristiga skulder 428

Summa skulder 428

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 652

KASSAFLÖDESANALYS PAXMAN AB (PUBL)

BELOPP I KSEK
2017-01-01
2017-03-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -333

Avskrivningar -

Erhållen ränta -

Erlagd ränta -4

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

-338

Förändring rörelsekapital

Varulager/Pågående arbete -

Rörelsefordringar -26

Leverantörsskulder 43

Övriga kortfristiga skulder 135

Kassaflöde från rörelsen 152

Kassaflöde från den löpande verksamheten -186

Kassaflöde från investeringsverksamheten -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -

Förändring likvida medel -186

Likvida medel vid periodens början 290

Likvida medel vid periodens slut 104

Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Den finansiella informationen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden.
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RESULTATRÄKNING PAXMAN COOLERS LTD
BELOPP I KSEK BELOPP I KGBP

2015-10-01
2016-12-31

2014-10-01
2015-09-30

2015-10-01
2016-12-31

2014-10-01
2015-09-30

Omsättning 29 588 19 082 2 647 1 707

Kostnad sålda varor -8 330 -5 645 -745 -505

Bruttovinst 21 258 13 437 1 902 1 202

Administrativa kostnader -19 377 -13 758 -1 733 -1 231

Rörelseresultat 1 881 -321 168 -29

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -2 -15 0 -1

Resultat före skatt 1 879 -336 168 -30

Skatt på årets resultat -125 -10 -11 -1

Periodens resultat 1 753 -346 157 -31

BALANSRÄKNING PAXMAN COOLERS LTD
BELOPP I KSEK BELOPP I KGBP

2016-12-31 2015-09-30 2016-12-31 2015-09-30

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 241 175 22 16

Investeringar 47 47 4 4

Summa anläggningstillgångar 288 222 26 20

Omsättningstillgångar

Lager 5 315 4 988 475 446

Kundfordringar 15 782 11 300 1 412 1 011

Kassa och bank 494 785 44 70

Summa omsättningstillgångar 21 591 17 073 1 931 1 527

Kortfristiga fordringar -9 739 -7 009 -871 -627

Nettoomsättningstillgångar 11 851 10 065 1 060 900

Summa tillgångar minus kortfris-
tiga fordringar 12 139 10 286 1 086 920

Långfristiga fordringar -2 672 -2 587 -239 -231

Avsättningar för skulder

Uppskjutna skatteskulder -30 -16 -3 -1

Nettotillgångar 9 437 7 683 844 687

Eget kapital och reserver

Aktiekapital 1 1 0 0

Balanserat resultat 9 436 7 682 844 687

Summa eget kapital 9 437 7 683 844 687
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NYCKELTAL

SEK GBP

Paxman Coolers Ltd Paxman Coolers Ltd

2015-10-01
2016-12-31

2014-10-01
2015-09-30

2015-10-01
2016-12-31

2014-10-01
2015-09-30

Bruttomarginal, % 71,85 70,42 71,85 70,42

EBIT 1 881 -321 168 -29

EBIT-marginal, % 6,36 -1,68 6,36 -1,68

Avkastning på eget kapital, % 18,58 -4,50 18,58 -4,50

Tillgångar1), KSEK/KGBP 21 879 17 295 1 957 1 547

Eget kapital2), KSEK/KGBP 9 437 7 683 844 687

Soliditet, % 43,13 44,42 43,13 44,42

Antal aktier vid periodens slut1) 100 100 100 100

Resultat per aktie, SEK/GBP 17 534 -3 457 1 568 -309

Eget kapital per aktie, SEK/GBP 94 368 76 835 8 442 6 873
1) IFRS-nyckeltal

Nedan presenteras nyckeltal för det rörelsedrivande dotterbolaget Paxman Coolers Ltd avseende perioderna oktober 2014 till 
september 2015 samt oktober 2015 till december 2016. Då bolaget tidigare har haft brutet räkenskapsår och avser att övergå till 
kalenderår från och med 2017 avser följande nyckeltal olika perioder, där den ena perioden är 12 månader och den andra 15 månader. 

Prospektet innehåller vissa alternativa finansiella nyckeltal som inte beräknas enligt Paxmans tillämpade redovisningsprinciper. Dessa 
finansiella nyckeltal har inte granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Bolagets uppfattning är att dessa nyckeltal i stor utsträckning 
används av vissa investerare och andra intressenter som kompletterande mått på resultatutveckling och finansiell ställning. Paxmans 
nyckeltal som inte beräknats enligt Bolagets tillämpade redovisningsprinciper är inte nödvändigtvis jämförbara med liknande mått 
som presenteras av andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg. De bör därför inte betraktas separat ifrån, eller som 
ett substitut för, Paxmans finansiella information som upprättats enligt de redovisningsprinciper som Bolaget tillämpar. 

Vid uträkning av vissa nyckeltal i detta avsnitt har belopp från resultat- och balansräkningar avrundats och omräknats från pund till 
svenska kronor. Omräkningen från brittiska pund till svenska kronor har för Paxman Coolers Ltd:s resultat- och balansräkningar för 
samtliga perioder skett efter balansdagens kurs per 30 december 2016, sista handelsdagen 2016 (11,1787), detta för få en så korrekt 
jämförelse mellan perioderna som möjligt samt för att undvika eventuella valutakursdifferenser.

DEFINITIONER AV NYCKELTAL
BRUTTOMARGINAL
Bruttomarginal beräknas som Bolagets bruttovinst, 
försäljningsintäkter minus direkta kostnader, i förhållande till 
Bolagets försäljning. Bolaget anser att nyckeltalet är intressant 
då det visar marginalen efter varukostnaderna, detta är särskilt 
eftersom Bolaget producerar en produkt.

EBIT
EBIT är ett mått på företagets rörelseresultat före räntor och skatt. 
Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets 
operativa resultat.

EBIT-MARGINAL
EBIT i procent av periodens nettoomsättning. Bolaget anser 
att nyckeltalet ger en bättre förståelse för Bolagets operativa 
lönsamhet.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Periodens resultat i förhållande till eget kapital. Bolaget anser att 
nyckeltalet tillför information då det mäter Bolagets avkastning 
under perioden i förhållande till det kapital aktieägarna satt in 
i verksamheten, och därmed hur lönsamt Bolaget är för dess 
aktieägare.

SOLIDITET
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Bolaget anser 
att måttet är relevant då det över tid ger bild av hur stor del av 
finansieringen som kommer från eget kapital respektive extern 
finansiering.

RESULTAT PER AKTIE
Periodens resultat i förhållande till antal aktier vid periodens 
slut. Syftet med nyckeltalet är att ge aktieägarna en bättre bild av 
Bolagets lönsamhet, då nyckeltalet mäter Bolagets totalresultat 
per aktie.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut. Bolaget 
anser att nyckeltalet ger en bättre bild av Bolagets historiska 
avkastning per aktie.



36INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Resultaträkning Paxman Coolers Ltd

Jämförelse mellan perioderna oktober 2014 till 
september 2015 och oktober 2015 till december 2016
Paxmans nettoomsättning förbättrades under perioden 
september 2015 – december 2016 jämfört med perioden 
oktober 2014 – september 2015. Nettoomsättningen ökade 
från 19 082 KSEK till 29 588 KSEK, motsvarande en ökning om 
ca 55 procent.

Rörelsens kostnader, bestående av kostnad sålda varor samt 
administrativa kostnader, uppgick för perioden oktober 2014 – 
september 2015 till 27 707 KSEK jämfört med 19 403 KSEK för 
samma period 2015. Under perioden oktober 2014 – september 
2015 uppgick rörelseresultatet till 1 881 KSEK jämfört med 
-321 KSEK under perioden september 2015 – december 2016. 
Skillnaden i rörelseresultatet kan främst hänföras till den ökade 
försäljningen under perioden oktober 2014 - september 2015.

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden 
oktober 2014 – september 2015 uppgick till 1 879 KSEK. 
Samma post för perioden september 2015 – december 2016 
uppgick till -336 KSEK. Periodens resultat för oktober 2014 – 
september 2015 uppgick till 1 753 KSEK, jämfört -346 KSEK för 
perioden september 2015 – december 2016.

Resultaträkning Paxman AB (publ)

Perioden januari till mars 2017
Under perioden hade moderbolaget ingen nettoomsättning. 
Rörelsens totala kostnader, vilka främst består av 
personalkostnader, uppgick till 333 KSEK. Rörelseresultat för 
perioden uppgick till -333 KSEK. Periodens resultat uppgick till 
-338 KSEK. Bolaget registrerades den 7 oktober 2016.

Kassaflöde Paxman AB (publ)

Perioden januari till mars 2017
Under perioden januari till mars 2017 uppgick kassaflödet från 
den löpande versamheten före förändring av rörelsekapital 
till -338 KSEK, främst pga periodens resultat om -333 KSEK. 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital uppgick till 152 KSEK 
vilket innebär ett kassaflöde från den löpande verksamheten 
om -186 KSEK.

Bolaget hade inget kassaflöde från investeringsverksamheten 
eller finansieringsverksamheten under perioden.

Finansiell ställning Paxman Coolers Ltd

Jämförelse mellan perioderna oktober 2014 till 
september 2015 och oktober 2015 till december 2016
Totala anläggningstillgångar uppgick den 31 december 2016 
till 288 KSEK, jämfört med 222 KSEK den 30 september 2015. 
Ökningen kan förklaras av en ökning av Bolagets materiella 
tillgångar.

Totala omsättningstillgångar ökade med 4 518 KSEK från 
17 073 KSEK den 30 september 2015 till 21 591 KSEK den 31 
december 2016. Ökningen kan främst förklaras av en ökning av 
Bolagets kundfordringar.

Långfristiga skulder, bestående av skulder till moderbolaget 
Paxman Group Ltd, uppgick till 2 672 KSEK den 31 december 
2016, jämfört med 2 587 KSEK den 30 september 2015. 

Kortfristiga skulder uppgick till 9 739 KSEK den 31 december 
2016 jämfört med 7 009 KSEK den 30 september 2015. Eget 
kapital ökade med 1 754 KSEK från 7 683 KSEK den 30 september 
2015 till 9 437 KSEK den 31 december 2016. Förändringen i 
eget kapital kan förklaras av resultatet för perioden september 
2015 – december 2016.

Finansiell ställning Paxman AB (publ)

Perioden januari till mars 2017
Per den 31 mars 2017 uppgick Bolagets totala 
anläggningstillgångar till 25 520 KSEK. De totala 
anläggningstillgångar består av finansiella anläggningstillgångar. 
Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 110 KSEK. Bolaget 
hade per den 31 mars 2017 inga långfristiga skulder, medan 
kortfristiga skulder uppgick till 406 KSEK, främst bestående av 
ett kortfristigt lån från CIMONE Venture Trust AB om totalt 300 
KSEK. Eget kapital uppgick till 25 244 KSEK.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen avser, för Paxman Coolers Ltd, perioderna oktober 2014 till september 2015 samt 
oktober 2015 till december 2016. Detta eftersom bolaget tidigare haft brutet räkenskapsår och avser från och med 2017 att övergå 
till kalenderår och kvartalsrapportering. Därmed avser kommentarer till den finansiella utvecklingen för Paxman Coolers Ltd olika 
perioder, där den ena perioden är 12 månader och den andra 15 månader.

Paxman AB (publ) förvärvade vid extra bolagsstämma den 10 februari 2017 det brittiska bolaget Paxman Group Ltd med det 
rörelsedrivande dotterbolaget Paxman Coolers Ltd genom apportemission. Därav avser kommentarer till den finansiella utvecklingen, 
för moderbolaget, perioden 1 januari - 31 mars 2017.  
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REVISORS RAPPORT AVSEENDE NYA FINANSIELLA RAPPORTER
 

  

Tel: +46 8 120 116 00  
Fax: +46 8 35 20 66 
www.bdo.se 

Turebergs Allé 2 
SE-191 62 Sollentuna 

 

Till styrelsen i Paxman AB (publ), org.nr 559079-3898 

 

 

Revisors rapport avseende nya finansiella rapporter över historisk finansiell information 

Vi har utfört en revision av de finansiella rapporterna för Paxman AB (publ) på s. 32–33 i Paxman ABs 
(publ) prospekt daterat den 8 maj 2017, som omfattar balansräkningen per den 31 mars 2017 och 
resultaträkningen och kassaflödesanalysen för perioden 2017-01-01 till 2017-03-31 samt en 
beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. 

 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för de finansiella rapporterna 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att de finansiella rapporterna tas 
fram och presenteras på ett sådant sätt att de ger en rättvisande bild av finansiell ställning, 
resultat, och kassaflöde i enlighet med årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig 
normgivning. Denna skyldighet innefattar utformning, införande och upprätthållande av intern 
kontroll som är relevant för att ta fram och på rättvisande sätt presentera de finansiella 
rapporterna utan väsentliga felaktigheter, oavsett om de beror på oegentligheter eller fel. Styrelsen 
ansvarar även för att de finansiella rapporterna tas fram och presenteras enligt kraven i 
prospektförordningen 809/2004/EG. 

 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om de finansiella rapporterna på grundval av vår revision. Vi har utfört 
vår revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i 
prospekt. Det innebär att vi följer FARs etiska regler och har planerat och genomfört revisionen för 
att med rimlig säkerhet försäkra oss) om att de finansiella rapporterna inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality 
Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade 
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och 
tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Vi är oberoende i förhållande till Paxman AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

En revision i enlighet med FARs rekommendation RevR 5 Granskning av finansiell information i 
prospekt innebär att utföra granskningsåtgärder för att få revisionsbevis som bestyrker belopp och 
upplysningar i de finansiella rapporterna. De valda granskningsåtgärderna baseras på vår bedömning 
av risk för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna oavsett om de beror på 
oegentligheter eller fel. Vid riskbedömningen överväger vi den interna kontroll som är relevant för 
bolagets framtagande och rättvisande presentation av de finansiella rapporterna som en grund för 
att utforma de revisionsåtgärder som är tillämpliga under dessa omständigheter men inte för att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innebär också att 
utvärdera tillämpligheten av använda redovisningsprinciper och rimligheten i de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort samt att utvärdera den samlade 
presentationen i de finansiella rapporterna. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som underlag för 
vårt uttalande. 
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Tel: +46 8 120 116 00  
Fax: +46 8 35 20 66 
www.bdo.se 

Turebergs Allé 2 
SE-191 62 Sollentuna 

 

Uttalande 

Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en rättvisande bild i enlighet 
årsredovisningslagen och kompletterande tillämplig normgivning av Paxman ABs (publ) ställning per 
den 31 mars 2017 och resultat, och kassaflöde för perioden 2017-01-01 till 2017-03-31 

 

Sollentuna den 7 maj 2017 

 

BDO Mälardalen AB 

 

 

Niclas Nordström 

Auktoriserad revisor 
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REVISIONSBERÄTTELSE 2016

OBEROENDE REVISIONSBERÄTTELSE FÖR PAXMAN COOLERS LIMITED

Vi har reviderat Paxman Coolers Limited’s bokslut och bokföring för perioden som avslutades den 31 december 2016, som omfattar 
resultaträkning, balansräkning och noter till bokslutet. Årsredovisningen är upprättad enligt tillämplig lag och rapporteringsstandard 
för Mindre Företag (januari 2015) (Storbritanniens allmänt godkända redovisningsprinciper tillämpbart för Mindre Företag, Generally 
Accepted Accounting Practice applicable to Smaller Entities).

Styrelse och verkställande direktörens ansvar
Som förklaras mer fullständigt i avsnittet om styrelsens ansvar på sida 1 i årsredovisningen, är styrelsen ansvarig för upprättandet av 
bokslutet och tillse att den ger en betryggande och rättvisande bild. 

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att granska och uttala oss om bokslutets upprättande i enlighet med tillämplig lag och internationella 
revisionsstandarder, IAS, (Storbritannien och Irland). Dessa standarder kräver att vi följer revisionspraxisstyrelsens etiska standarder 
för revisorer (Auditing Practices Board's Ethical Standards for Auditors). Denna rapport är framtagen endast till bolagets ledamöter i 
enlighet med Kapitel 3 i Del 16 i Companies Act 2006. Vårt revisionsarbete har utförts så att vi kan delge bolagets ledamöter de frågor 
som vi måste meddela dem i en Revisonsberättelse och utan annat syfte. I den utsträckning som tillåts enlig lag, accepterar eller antar 
vi inte ansvar för någon annan än bolaget och bolagets ledamöter för vårt revisionsarbete, för denna rapport, eller för de åsikter vi 
har bildat.

Revisionens omfattning
En beskrivning av omfattningen av revisionen finns på Financial Reporting Councils hemsida på www.frc.org.uk/auditscopeukprivate.

Uttalande om bokslutet
Enligt vår uppfattning:
• Ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets tillstånd per den 31 december 2016 och av dess vinst för perioden som slutade vid 

det datumet;
• Har bokslutet blivit korrekt upprättat i enlighet med Storbritanniens allmänt godkända redovisningsprinciper tillämpbart för 

Mindre Företag, United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice applicable to Smaller Entities; och
• Har bokslutet upprättats i enlighet med kraven i Companies Act 2006.

Uttalande om andra frågor som föreskrivs i Companies Act 2006
Enligt vår uppfattning överensstämmer informationen i styrelsens rapport för räkenskapsperioden som årsredovisningen är upprättad 
för med bokslutet.

Frågor vi är skyldiga att rapportera genom undantag
Vi har inget att rapportera gällande följande frågor där vi enligt Companies Act 2006 är skyldiga att rapportera om, enligt vår 
uppfattning:

• Lämpliga bokföringsregister inte har sparats, eller att uppgifter nödvändig för vår revision inte erhållits från avdelningar som vi 
inte har besökt; eller

• Bokslutet inte överensstämmer med bokföringen och uppgifter; eller
• Vissa lagstadgade upplysningar om styrelsens ersättning inte är gjorda; eller
• Vi inte har mottagit all information och förklaringar vi behöver för vår revision; eller
• Styrelsen inte var berättigad att upprätta bokslutet i enlighet med regler för mindre företag, utnyttja mindre företags undantag 

vid upprättande av styrelserapporten samt utnyttja mindre företags undantag från kravet att upprätta en strategisk rapport.

John Holroyd (Senior Statutory Auditor)
För och på uppdrag av Mazars LLP

Chartered Accountants and Statutory Auditor
Mazars House
Gelderd Road
Gildersome

Leeds
LS27 7JN

Detta är en inofficiell översättning av revisionsberättelsen från årsredovisningen 2016 för Paxman Coolers Limited. Årsredovisningen 
finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.paxman.se.
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REVISIONSBERÄTTELSE 2015

OBEROENDE REVISIONSBERÄTTELSE FÖR PAXMAN COOLERS LIMITED

Vi har reviderat Paxman Coolers Limited’s bokslut och bokföring för perioden som avslutades den 30 september 2015, som omfattar 
resultaträkning, balansräkning och noter till bokslutet. Årsredovisningen är upprättad enligt tillämplig lag och rapporteringsstandard 
för Mindre Företag (januari 2015) (Storbritanniens allmänt godkända redovisningsprinciper tillämpbart för Mindre Företag, Generally 
Accepted Accounting Practice applicable to Smaller Entities).

Styrelse och verkställande direktörens ansvar
Som förklaras mer fullständigt i avsnittet om styrelsens ansvar på sida 1 i årsredovisningen, är styrelsen ansvarig för upprättandet av 
bokslutet och tillse att den ger en betryggande och rättvisande bild. 

Revisorns skyldigheter
Vår skyldighet är att granska och uttala oss om bokslutets upprättande i enlighet med tillämplig lag och internationella 
revisionsstandarder, IAS, (Storbritannien och Irland). Dessa standarder kräver att vi följer revisionspraxisstyrelsens etiska standarder 
för revisorer (Auditing Practices Board's Ethical Standards for Auditors). Denna rapport är framtagen endast till bolagets ledamöter i 
enlighet med Kapitel 3 i Del 16 i Companies Act 2006. Vårt revisionsarbete har utförts så att vi kan delge bolagets ledamöter de frågor 
som vi måste meddela dem i en Revisonsberättelse och utan annat syfte. I den utsträckning som tillåts enlig lag, accepterar eller antar 
vi inte ansvar för någon annan än bolaget och bolagets ledamöter för vårt revisionsarbete, för denna rapport, eller för de åsikter vi 
har bildat.

Revisionens omfattning
En beskrivning av omfattningen av revisionen finns på Financial Reporting Councils hemsida på www.frc.org.uk/auditscopeukprivate.

Uttalande om bokslutet
Enligt vår uppfattning:
• Ger bokslutet en rättvisande bild av bolagets tillstånd per den 30 september 2015 och av dess vinst för perioden som slutade 

vid det datumet;
• Har bokslutet blivit korrekt upprättat i enlighet med Storbritanniens allmänt godkända redovisningsprinciper tillämpbart för 

Mindre Företag, United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice applicable to Smaller Entities; och
• Har bokslutet upprättats i enlighet med kraven i Companies Act 2006.

Uttalande om andra frågor som föreskrivs i Companies Act 2006
Enligt vår uppfattning överensstämmer informationen i styrelsens rapport för räkenskapsperioden som årsredovisningen är upprättad 
för med bokslutet.

Frågor vi är skyldiga att rapportera genom undantag
Vi har inget att rapportera gällande följande frågor där vi enligt Companies Act 2006 är skyldiga att rapportera om, enligt vår 
uppfattning:

• Lämpliga bokföringsregister inte har sparats, eller att uppgifter nödvändig för vår revision inte erhållits från avdelningar som vi 
inte har besökt; eller

• Bokslutet inte överensstämmer med bokföringen och uppgifter; eller
• Vissa lagstadgade upplysningar om styrelsens ersättning inte är gjorda; eller
• Vi inte har mottagit all information och förklaringar vi behöver för vår revision; eller
• Styrelsen inte var berättigad att upprätta bokslutet i enlighet med regler för mindre företag, utnyttja mindre företags undantag 

vid upprättande av styrelserapporten samt utnyttja mindre företags undantag från kravet att upprätta en strategisk rapport.

Andra frågor
Utan att kvalificera vår åsikt uppmärksammar vi redovisningsprinciperna på sidan 7 i årsredovisningen och det faktum att  
jämförelsesiffror var oreviderade eftersom bolaget var berättigat undantag från revision.

John Holroyd (Senior Statutory Auditor)
För och på uppdrag av Mazars LLP

Chartered Accountants and Statutory Auditor
Mazars House
Gelderd Road
Gildersome

Leeds
LS27 7JN

Detta är en inofficiell översättning av revisionsberättelsen från årsredovisningen 2015 för Paxman Coolers Limited. Årsredovisningen 
finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.paxman.se.



41 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)

EGET KAPITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Eget kapital och skulder
Tabellerna nedan återger information om Paxman AB (publ):s 
eget kapital och skuldsättning per den 31 mars 2017. Bolagets 
eget kapital uppgick till 25 224 KSEK, varav aktiekapital uppgick 
till 12 810 KSEK. Paxman hade inga räntebärande skulder per 
den 31 mars 2017. 

Utöver detta finns inga begränsningar i användningen av ka-
pital som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle 
kunna påverka Bolagets verksamhet.

KSEK 2017-03-31

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet -

Blancokrediter 300

Summa kortfristiga räntebärande skulder 300

Långfristiga räntebärande skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet -

Blancokrediter -

Summa långfristiga räntebärande skulder -

Eget kapital

Aktiekapital 12 810

Överkursfond 12 760

Balanserat resultat -346

Summa eget kapital 25 224

KSEK 2017-03-31

A. Kassa 104

B. Likvida medel -

C. Lätt realiserbara värdepapper -

D. Summa likviditet (A+B+C) 104

E. Kortfristiga räntebärande fordringar -

F. Kortfristiga skulder till kreditinstitut -

G. Kortfristig del av långfristiga skulder -

H. Andra kortfristiga skulder 406

I. Kortfristig skuldsättning (F+G+H) 406

J. Netto kortfrisig skuldsättning (I-E-D) 302

K. Långfristiga skulder till kreditinstitut -

L. Emitterade obligationer -

M. Andra långfristiga skulder -

N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) -

O. Nettoskuldsättning (J+N) 302

Nettoskuldsättning

Krediter och säkerheter
Bolaget har i april 2017 tagit upp ett brygglån från Erik Penser 
Bank AB om 5,0 MSEK. Låner löper på marknadsmässiga villkor 
och fram till och med oktober 2017. 

Paxman AB mottog ett brygglån från CIMON Venture Trust AB i 
slutet av december i två trancher om 250 000 SEK och 
50 000 SEK. Båda lånen löpte med 2,5 % ränta, utan säkerhet, 
och amorterades när Bolaget mottog bryggfinansiering från 
Erik Penser Bank.

I övrigt har Bolaget inga krediter per datumet för prospektet.

Nettoskuldsättning och eventualförpliktelser
Bolagets nettoskuldsättning uppgår till 302 KSEK per den 31 
mars 2017. Bolaget har inga eventualförpliktelser.

Uttalande angående rörelsekapital
Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning 
inte tillräckligt för Paxmans aktuella behov för den kommande 
tolvmånadersperioden. Per den 30 april 2017 uppgick Bolagets 
likvida medel till ca 4,5 MSEK. Befintligt rörelsekapital bedöms 
tillräckligt för att bedriva verksamheten enligt plan fram till 
september 2017. Med hänsyn till den befintliga tillväxtplanen 
bedömer Bolaget att rörelsekapitalunderskottet under den 
kommande tolvmånadersperioden uppgår till 5,0 MSEK.

För att kunna fullfölja Bolagets befintliga strategi och 
tillväxtplan har Bolagsstämman, för att tillföra Bolaget 
tillräckligt rörelsekapital samt stärka den finansiella ställningen, 
på förslag av styrelsen beslutat om Erbjudandet på en extra 
bolagsstämma i Paxman AB (publ) den 26 april 2017.

Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Paxman ca 30,4 MSEK 
före emissionskostnader, vilka bedöms uppgå till ca 2,5 MSEK. 
Det belopp som Bolaget tillförs vid fullteckning bedöms därför 
täcka Bolagets uppskattade behov av rörelsekapital under 
minst de kommande tolv månaderna.

I den händelse att Erbjudandet inte tecknas fullt ut avser 
Bolaget att prioritera satsningen i USA på bekostnad av 
satsningar på andra marknader. Bolaget kan också komma 
att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom 
ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering 
tillsammans med en eller flera samarbetspartners alternativt 
driva verksamheten i lägre takt än beräknat, tilldess att 
ytterligare kapital kan anskaffas. I det fall nyemissionen inte 
fulltecknas kommer fokus att riktas på de aktiviteter som 
bedöms som absolut nödvändiga för att bevara det värde 
som skapats i Bolaget. I det fall emissionen inte fulltecknas 
och i det fall samtliga alternativa finansieringsmöjligheter 
misslyckas finns en risk att Bolaget i väsentlig grad måste 
revidera utvecklingsplanerna, vilket kommer att försena 
projekten. I förlängningen finns risk att, i det fall alla 
finansieringsmöjligheter misslyckas, bolaget försätts i konkurs.
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Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Paxman AB (publ) har inga immateriell anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Paxman AB (publ)  har inga materiella anläggningstillgångar.

Finansiella anläggningstillgångar
Paxman AB (publ):s finansiella anläggningstillgångar uppgår till 
25 520 KSEK.

Investeringar
Bolaget har ännu inte utfört några investeringar.

Pågående investeringar och åtaganden om framtida 
investeringar
Bolagets styrelse har inte gjort några klara åtaganden om 
investeringar, men har för avsikt att fortsätta utveckla Bolagets 
produktionsverksamhet genom befintliga likvida medel samt 
medel som tillförs genom Erbjudandet.

Tendenser och framtidsutsikter
Cancer är en global sjukdom som drabbar omkring 14 
miljoner människor per år och denna siffra förväntas växa till 
22 miljoner under de två kommande decennierna. Paxman 
uppskattar, baserat på tillgänglig statistik och diskussioner 
med cancerläkare, att i genomsnitt behandlas omkring 40 
procent av alla cancerpatienter med cytostatika. Håravfall i 
samband med cytostatikabehandling är en vanlig biverkan 
och Bolaget uppskattar att majoriteten av alla patienter som 
behandlas med cytostatika drabbas av håravfall. Skalpkylning 
är hittills den enda tekniken som bevisat förebygger håravfall 
i samband med cellgiftsbehandling. Även om det lanseras nya 
behandlingsformer av cancer bedömer Bolaget att cytostatika 
kommer att kvarstå som en utbredd standardbehandling under 
överskådlig tid. 

Skalpkylning används idag i de flesta länder med utvecklad 
cancervård, behandlingsmetoden har dock än så länge enbart 
nått en bred acceptans i Storbritannien, Nederländerna 
och ytterligare ett antal länder. Paxman ser dock ett ökat 
intresse för skalpkylning i allt fler länder i takt med att kliniska 
studier genomförs och fler ledande cancerkliniker erbjuder 
skalpkylning.

I övrigt känner Bolaget inte till några andra tendenser, 
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra 
krav, åtaganden eller händelser, offentliga, ekonomiska, 
skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder 
som, direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet.

Väsentliga händelser efter den senaste rapport-
periodens utgång

• Den 18 april erhöll Paxman FDA godkännande, vilket 
möjliggör etablering av verksamheten i USA

• I april tog Paxman upp ett brygglån från Erik Penser Bank 
om 5,0 MSEK, lånet löper på marknadsmässiga villkor och 
fram till och med oktober 2017

I övrigt har det har inte skett någon väsentlig förändring av 
Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden 
sedan den 31 mars 2017.
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AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktier och aktiekapital
Enligt Bolagets bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 
6 000 000 SEK och högst 24 000 000  SEK fördelat på lägst 6 
000 000 och högst 24 000 000 aktier. Per dagen för Prospektet 
uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 12 810 000 SEK fördelat på 
totalt 12 810 000 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 1 SEK. 
Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag och är utfärdade i 
enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor 
(SEK). Aktierna är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Förestående nyemission kommer, vid full anslutning till 
Erbjudandet, medföra att aktiekapitalet i Bolaget ökar från 
12 810 000 SEK till 16 012 500 SEK och att antalet aktier ökar 
från 12 810 000 aktier till 16 012 500 aktier genom nyemission 
av 3 202 500 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar 
i nyemissionen innebär detta en utspädning om högst 20 
procent efter fulltecknad emission enligt Erbjudandet.

Vissa rättigheter kopplade till aktierna
Aktierna i Paxman har utgivits i enlighet med aktiebolagslagen 
(2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier 
som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som 
följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de 
förfaranden som anges i denna lag.

Varje aktie berättigar till en (1) röst på Bolagets bolagsstämma. 
Varje röstberättigad aktieägare får vid bolagsstämma rösta för 
fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier. Varje aktie 
ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid en 
eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel 
av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren 
innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas 
överlåtbarhet. 

Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya 
aktier, teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med 
aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen 
med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Central värdepappersföring
Paxman är anslutet till Euroclears kontobaserade 
värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. 
Samtliga till aktien knutna rättigheter tillkommer den som är 
registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Aktiens ISIN-
kod är SE0009806284.

Övrigt
Bolagets aktier är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det 
har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden 
beträffande Bolagets aktier under det innevarande eller 
föregående räkenskapsåret. 

Aktiekapitalets utveckling
Bolagets aktiekapital har sedan bolagets bildande 17 oktober 
2016 förändrats enligt tabellen nedan.

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i Paxman uppgick till 15 stycken per den 
31 mars 2017. Av nedanstående tabell framgår information 
avseende ägarförhållandena i Bolaget per den 31 mars 2017.

År Händelse
Förändring 
antal aktier Totalt antal aktier

Förändring 
aktiekapital (SEK)

Totalt 
aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK)

2016 Bolagets bildande 500 500 50 000 50 000 100

2016 Split 100:1 50 000 50 000 - 50 000 1

2017 Apportemission 12 760 000 12 810 000 12 760 000 12 810 000 1

2017 Nyemission* 3 202 500 16 012 500 3 202 500 16 012 500 1
* Förutsätter att Erbjudandet blir fulltecknat

Aktiekapitalets utveckling

Namn Antal aktier
Andel av kapital 

och röster (%)

Glenn Paxman 6 672 845 52,1

Björn Littorin 1 285 076 10,0

Richard Paxman 1 281 000 10,0

CIMON Venture Trust AB 1 081 205 8,4

CarlEjler Rasmussen & Co A/S 999 117 7,8

Länsförsäkringar Kalmar Län 445 840 3,5

Länsförsäkringar Skåne 445 840 3,5

Länsförsäkringar Kronoberg 223 165 1,7

Länsförsäkringar Älvsborg 223 165 1,7

Övriga (6 st) 152 747 1,2

Totalt 12 810 000 100,0
Källa: Euroclear
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Aktieägaravtal med mera
Befintligt aktieägaravtal mellan ovan angivna aktieägare upphör 
automatiskt i samband med Nyemissionen enligt Erbjudandet.
Såvitt Bolagets styrelse känner till finns inga andra 
aktieägaravtal mellan Bolagets aktieägare som syftar till 
gemensamt inflytande över Bolaget. Bolagets styrelse känner 
inte heller till några avtal eller motsvarande överenskommelser 
som kan leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Utdelningspolicy och utdelning
Paxman är ett tillväxtbolag och någon aktieutdelning är inte 
planerad för de kommande åren. I framtiden när Bolagets 
resultat och finansiella ställning så medger, kan aktieutdelning 
bli aktuell.

Beslut om vinstutdelning beslutas av bolagsstämman och 
utbetalning ombesörjs av Euroclear. Utdelning får endast 
ske med ett sådant belopp att det efter utdelningen finns 
full täckning för Bolagets bundna egna kapital och endast 
om utdelningen framstår som försvarlig med hänsyn till (i) 
de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer 
på storleken av det egna kapitalet samt (ii) Bolagets och 
koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt (den så kallade försiktighetsregeln). Som huvudregel får 
aktieägarna inte besluta om utdelning av ett större belopp än 
styrelsen föreslagit eller godkänt.
 
Rätt till utdelning tillkommer den som på den av 
bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen 
är registrerad som innehavare av aktier i den av Euroclear 
förda aktieboken. Om aktieägare ej kan nås för mottagande 
av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget och 
begränsas endast genom allmänna regler för preskription. Vid 
preskription tillfaller hela beloppet Bolaget. Bolaget tillämpar 
inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser 
kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige. 
Med undantag för eventuella begränsningar som följer av 
bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt 
som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte 
är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt 
svensk kupongskatt, se avsnittet ”Vissa skattefrågor i Sverige”.

Aktiebaserade incitamentsprogram
Per dagen för Prospektet har Bolaget inga utestående 
incitamentsprogram.

Lock-up
Glenn Paxman, Richard Paxman, Björn Littorin, CIMON Venture 
Trust AB  och CarlEjler Rasmussen & Co A/S har genom avtal 
förbundit sig gentemot Erik Penser Bank att inom en period om 
nio månader från första dag för handel på Nasdaq First North, 
inte direkt eller indirekt avyttra aktier i Bolaget utan att, i varje 
enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Erik 
Penser Bank. Undantag från lock-up får göras enligt villkoren 
i (och som en accept av) ett offentligt uppköpserbjudande 
enligt lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudande på 
aktiemarknaden. Sammantaget omfattas 12 810 000 aktier 
av lock-up, vilket utgör 100 procent av samtliga aktier före 
Erbjudandet och 80 procent av aktierna efter Erbjudandet.

Handel med aktien
Styrelsen för Paxman har ansökt om listning av Paxmans 
aktier på Nasdaq First North. Ett av huvudsyftena med det 
förestående Erbjudandet är att bredda aktieägandet i Paxman. 
Preliminär första dag för handel är den 12 juni 2017. Paxmans 
aktie kommer att handlas under kortnamnet PAX.
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STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Styrelse
Enligt Paxmans bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter, utan suppleanter. Bolagets styrelse består för 
närvarande av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Karlshamns kommun. Styrelseledamöterna är valda 
för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Namn Befattning Födelseår Invald Innehav* Oberoende av ägare Oberoende av företag

Per-Anders Johansson Styrelseordförande 1954 2016-12-01 1 081 205 Nej Ja

Robert Kelly Styrelseledamot 1961 2017-01-10 - Ja Ja

Björn Littorin Styrelseledamot 1947 2016-12-01 1 285 076 Ja Ja

Glenn Paxman Styrelseledamot 1956 2016-12-20 6 672 845 Nej Ja

Richard Paxman Styrelseledamot 1983 2017-02-10 1 281 000 Nej Nej

Maria Öhlander Styrelseledamot 1968 2016-12-20 - Ja Ja
* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Per-Anders Johansson
Styrelseordförande sedan den 1 december 2016.
Per-Anders Johansson har lång erfarenhet från teknik- och 
utvecklingsbolag och är aktiv som investerare genom CIMON 
AB. CIMON AB har investerat i och utvecklat ett flertal 
framgångsrika bolag. Per-Anders Johansson har dessutom en 
lång industriell erfarenhet från Karlshamnsgruppen, Nordico 
och Ellos där han innehaft ledande positioner.

Född: 1954.

Utbildning: Maskiningenjör med inriktning på processteknik.

Övriga uppdrag: Per-Anders Johansson är majoritetsägare 
och styrelseordförande i CIMON AB samt är engagerad 
i flertalet av CIMON-koncernens dotterbolag. Förutom 
uppdrag inom CIMON-koncernen är Per-Anders Johansson 
styrelseordförande i Sparbanken i Karlshamn, Mina Gubbar i 
Stockholm Finansservice AB, CFS Medical AB, MediReduce AB, 
Svensk Avfallsrådgivning AB och Nomic Förvaltnings AB. Per-
Anders Johansson är även styrelseledamot i Karo Pharma AB, 
TC TECH Sweden AB, CT Intressenter AB, Joesli Sweden Holding 
AB, MedCore AB, Carl Ejler Rasmussen Holding Sweden AB och 
Nomic Fastigheter AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Per-Anders Johansson 
har varit styrelseordförande i CloudFinder Sweden AB. Per-
Anders Johansson har även varit styrelseledamot och VD 
i CIMON Medical AB, styrelseordförande i Diabetes Tools 
Sweden AB samt styrelsesuppleant i Joesli Sweden AB.

Innehav: 1 081 205 aktier.

Robert Kelly
Styrelseledamot sedan den 10 januari 2017.
Robert Kelly är advokat och har specialiserat sig på bolagsrätt. 
Robert Kelly är även auktoriserad revisor. Sedan innan 
karriären som advokat lång erfarenhet från företagsledning i 
både privata och publika företag. Robert Kelly har varit CFO 
och senare CEO för ett teknikföretag, Minorplanet Systems plc, 
som var listat på London Stock Exchange. Dessförinnan hade 
Robert Kelly ledande befattningar i Caudwell Group och Kinuck 
plc.

Född: 1961.

Utbildning: Jur. kand från Oxford University, juridikexamen  
(Graduate Diploma in Law) från Huddersfield University. Legal 
Practice course från College of Law i York. Auktoriserad revisor 
i England och Wales samt advokat för de ledande domstolarna 
(Senior Courts) i England och Wales.

Övriga uppdrag: Robert Kelly är medlem i revisionsutskottet 
för rådet vid Huddersfield University samt partner i Scofield 
Sweeney LLP och Kelly Construction.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Robert Kelly var 
fram till januari 2016 Managing Partner för Armitage Sykes 
Solicitors Ltd. Robert Kelly ledde också försäljningen av bolaget 
till Schofield Sweeney LLP och är nu partner i Scofield Sweeney 
LLP.

Innehav: -
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Björn Littorin
Styrelseledamot sedan den 1 december 2016.
Björn Littorin har lång erfarenhet som managementkonsult, 
företagsledare och styrelseledamot i såväl  tillverkande som 
tjänstebaserade företag samt 20 års erfarenhet som Investment 
Manager och styrelseledamot av teknik- och utvecklingsbolag, 
främst inom Med Tech. Några av bolagen där Björn Littorin 
varit VD eller styrelseledamot var listade på Stockholmsbörsen. 
Björn Littorin har även varit styrelseledamot i Paxman Group 
Ltd och dess dotterbolag Paxman Coolers Ltd sedan 2001.

Född: 1947

Utbildning: Civilingenjör (M) från Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: Björn Littorin är styrelseledamot och delägare 
i MedUniverse AB, Team Littorin AB, Bejef AB och MGiSF AB. 
Björn Littorin är även styrelseledamot i Pull-X Machines Inc, 
samt styrelseordförande i Klaria Pharma Holding AB (publ).

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Björn Littorin har varit 
styrelseledamot och delägare i Pullmax AB, Zleep Zilent AB och 
Sportivia AB. Björn Littorin har även varit styrelseledamot i Brf 
Brygghusen i Åre och T Bear Management AB.

Innehav: 1 285 076  aktier, privat och via bolag.

Glenn Paxman
Styrelseledamot sedan den 10 januari 2017.
Glenn Paxman har över 40 års erfarenhet av företagsledning, 
strategi, produktdesign och medicintekniska produkter. Glenn 
Paxman är grundare av Paxman Scalp Cooling. Glenn Paxmans 
roll i bolaget är att med sin kunskap och erfarenhet stödja 
styrelse och ledning i strategiska frågor, hjälpa till att driva 
viktiga projekt för tillväxt på den amerikanska marknaden och 
ansvara för produktdesign och utveckling.

Född: 1956.

Utbildning: Maskiningenjör inom processteknik med fokus på 
tillverkning.

Övriga uppdrag: Glenn Paxman är majoritetsägare och 
styrelseordförande i Webster Holdings Ltd, holdingbolaget 
för Brewfitt Ltd. Glenn Paxman är också delägare och 
styrtelseledamot i Under Control Ltd. Glenn Paxman är även 
styrelseledamot i Paxman Group Ltd samt Paxman Coolers Ltd.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: 6 672 845 aktier.

Richard Paxman
Styrelseledamot sedan den 10 februari 2017.
Richard Paxman har lång erfarenhet av global 
marknadsutveckling inklusive utformning av kliniska tester 
och regulatoriska godkännanden specifikt relaterade till 
skalpkylning. Trots att Richard Paxman blev anställd i Bolaget 
2009 har han varit verksam inom företaget sedan 1999. Innan 
Richard Paxman påbörjade sitt uppdrag hos Paxman Coolers 
Ltd hade han en ledande befattning i Brewfitt Ltd.

Född: 1983

Utbildning: Management Science på University of Manchester, 
Institute of Science and Technology.

Övriga uppdrag: Richard Paxman är styrelseledamot i Brewfitt 
Ltd, Paxman Group Ltd samt Paxman Coolers Ltd.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: 1 281 000 aktier.

Maria Öhlander
Styrelseledamot sedan den 10 januari 2017.
Maria Öhlander har en lång erfarenhet från ett stort antal 
företag inom bioteknik och läkemedelsindustrin och har 
innehaft befattningar som bl a Clinical Research Manager 
i Pharmacia & Upjohn, Clinical Project Manager och Study 
Delivery Director i AstraZeneca samt Director Clinical 
Operations och Principal Project Manager i Karo Bio AB.

Född: 1968.

Utbildning: Maria Öhlander har en fil.mag. i molekylärbiologi 
från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Maria Öhlander är styrelseledamot i 
Neuronano AB och EQL Pharma AB. Maria Öhlander är också 
Chief Scientific Officer i Smartfish AB/AS.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Maria Öhlander har 
varit VP Clinical Development and Regulatory Affairs i Karo Bio 
AB.

Innehav: -
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Richard Paxman
VD (sedan 20 december 2016). Anställd sedan 20 december 2016.
Se  beskrivning under "Styrelse".

Eva Jonasson
CFO sedan 1 januari 2017. Anställd sedan 1 januari 2017. 
Eva Jonasson har en lång erfarenhet som CFO och financial 
controller från bl a Ellos och CIMON AB. Jonasson var även CFO 
för Avalon Innovation under tiden bolaget var listat på NGM 
Equity 2006 - 2011.

Född: 1956.

Utbildning: Studier i ekonomi och språk vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Eva Jonasson är styrelseledamot i Sparbanken 
Karlshamn, samt CFO i TC TECH Sweden AB (publ). Eva Jonasson 
kommer att lämna sitt uppdrag som CFO i TC TECH i samband 
med att Paxman AB noteras.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Eva Jonasson har varit 
styrelseledamot och CFO i CIMON AB och Avalon Innovation 
AB, samt styrelseledamot och styrelsesuppleant i flertalet 
bolag inom CIMON-gruppen.

Innehav: -

Claire Paxman
Försäljning- och utbildningschef sedan 2017.
Claire Paxman har ett passionerat förhållningssätt till utbildning 
och lyckad patientvård främst tack vare det trauma hon gick 
igenom när hennes mamma fick cancer och drabbades av 
håravfall. Claire Paxmans huvudsakliga ansvarsområden som 
försäljnings- och utbildningschef är hantering av försäljnings- 
och utbildningsteam och personal inklusive organisering 
av säljmöten, säljprognoser och rapporting, key account 
management av privata sjukhus och hemsjukvård, utbildning av 
alla utländska partners och distributörer samt internationella 
marknadsföringsaktiviteter.

Född: 1978

Utbildning: Huddersfield Technical College.

Övriga uppdrag: Claire Paxman är styrelseledamot i Brewfitt 
Limited.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: -

Kathryn Daniel
Export- och kommunikationschef sedan 2017.
Som export- och kommunikationschef är Kathryn 
Daniel ansvarig för samordning och hantering av den 
internationella verksamheten, stöd och samarbete med 
internationella kunder och återförsäljare, hantering av PR och 
marknadsföringsaktiviteter samt ledning och samverkan med 
externa PR- och reklambyråer.

Född: 1975

Utbildning: Greenhead College samt Huddersfield University 
(Företagsjuridik).

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: -

Patrick Burke
CTO sedan 2017.
Som CTO är Patrick Burke ansvarig för den internationella 
registreringsansökan inklusive alla frågor gällande teknik 
och kvalitet inför FDA 510K-ansökan, hantera och underhålla 
Bolagets IT- och kvalitetssystem, hantera produktutveckling, 
samarbete med externa organ i kvalitetssäkringsfrågor samt 
att säkerställa att de förfaranden som krävs av QMS (Quality 
Management System) upprättas, genomförs och upprätthålls.

Född: 1959

Utbildning: (ONC) Ordinary National Electrical Engineering, 
(HNC) Higher National in Electronics and Computing, Bachelor 
of Education (B.Ed) Design, Sheffield Polytechnic, BSc (Hons) 
Applied Mathematics.

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: -

Namn Position Födelseår Anställd sedan Innehav*

Richard Paxman CEO 1983 2017 1 281 000

Eva Jonasson CFO 1956 2017 -

Claire Paxman Försäljnings- och utbildningschef 1978 2017 -

Kathryn Daniel Export- och kommunikationschef 1975 2017 -

Patrick Burke CTO 1959 2017 -

Kaine Williams Inköps- och planeringschef 1988 2017 -

Maria Escreet Key Account Manager 1970 2017 -

Alexandra Sheldrake Ansvarig för Regulatory Affairs and Operations 1985 2017 -
* Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

Ledande befattningshavare
Nedanstående tabell listar namn, position, födelseår, anställningsår och aktieinnehav för Paxmans ledande befattningshavare.
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Kaine Williams
Inköps- och planeringschef sedan 2017.
Som inköps- och planeringschef har Kaine Williams till uppgift 
att planera produktionen, hantera inköp och lager, samordna 
lagersystem samt hantera export- och importprocesser 
inklusive organisering av förpackning, export, dokumentation 
och transport.

Född: 1988

Utbildning: Level 3 NVQ Logistics & Operations Management.

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: -

Maria Escreet
Key Account Manager sedan 2017.
Som Key Account Manager är Maria Escreet projektledare 
för Paxmans projekt Walk the Walk och NHS. Maria Escreet 
planerar och genomför utställningar på mässor, hanterar och 
samordnar frakt samt assisterar i export-, marknadsförings- 
och PR-relaterade frågor.

Född: 1970

Utbildning: BA Secretarial Studies.

Övriga uppdrag:  -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: -

Alexandra Sheldrake
Ansvarig för Regulatory Affaris and Operations sedan 
2017.
Alexandra Sheldrake har ansvar över service och samordning 
av potentiella reklamationer samt ansvarar för den dagliga 
verksamheten. Alexandra Sheldrake assisterar också 
försäljningsteamet, samt hanterar internrevision och ser till att 
Bolaget följer tillämpliga regelverk.

Född: 1985

Utbildning: Level 2 and 3 NVQ Business and Administration.

Övriga uppdrag: -

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: -

Innehav: -

Övriga upplysningar avseende styrelse och ledande 
befattningshavare
Glenn Paxman är far till Richard Paxman och Claire Paxman, 
förutom dessa har ingen av Bolagets styrelseledamöter eller 
ledande befattningshavare något familjeband med annan 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare i Bolaget. 
Det förekommer inga intressekonflikter avseende, å ena sidan, 
olika styrelseledamöters eller ledande befattningshavares 
skyldigheter gentemot Bolaget och, å andra sidan, deras privata 
intressen och/eller andra intressen. Ingen styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare har (i) dömts i bedrägerirelaterat 
mål (ii) varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning 
eller tvångslikvidation i egenskap av styrelseledamot eller 
ledande befattningshavare (iii) varit utsatt för officiella 
anklagelser eller sanktioner av övervakande eller lagstiftande 
myndigheter och ingen har av domstol förbjudits att agera 
som ledamot i styrelse eller ledande befattningshavare eller på 
annat sätt idka näringsverksamhet.

Revisorer
Valt revisionsbolag är BDO AB med Niklas Nordström som 
huvudansvarig revisor (Turebergs Allé 2, 191 62 Sollentuna). 
Niklas Nordström har varit Bolagets revisor sedan 2016-12-01.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare
För räkenskapsåret 2016 har 0 SEK utgått i arvode till styrelsen. 
För revisionsarbete under räkenskapsåret 2016 har 0 KSEK 
utbetalats till revisorn. 

Ersättning till styrelse beslutas av bolagsstämman. Eftersom 
Paxman AB (publ) grundades under året och inte tidigare 
har bedrivit någon operativ verksamhet avser uppställningen 
nedan en översikt över ersättningen till styrelseordförande, 
verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 
i dotterbolaget Paxman Coolers Ltd för räkenskapsåret 2016.

Namn Grundlön Bonus Pension¹ Övriga förmåner² Summa

Glenn Paxman, styrelseordförande 6 000 - - 128 000 134 000

Björn Littorin, styrelseledamot 19 275 - - - 19 275

Richard Paxman, CEO 114 985 - 583 - 115 569

Övriga ledande befattningshavare 212 378 - 3 107 - 215 485

Totalt 352 638 - 3 690 128 000 484 329

Ersättningar under 2016 (GBP)
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BOLAGSSTYRNING

Lagstiftning och bolagsordning
Paxman är ett publikt aktiebolag som regleras av svensk 
lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen 
(2005:551). Bolaget kommer därtill att tillämpa de regler 
och rekommendationer som följer av listningen av Bolagets 
aktie på Nasdaq First North. Förutom lagstiftning samt 
regler och rekommendationer är det bolagsordningen som 
ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. 
Bolagsordningen anger bland annat var styrelsen har säte, 
verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal 
aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. 
Den senast registrerade bolagsordningen antogs vid extra 
bolagsstämma den 10 februari 2017. Bolagsordningen framgår 
i sin helhet under avsnittet ”Bolagsordning”.

Svensk kod för bolagsstyrning
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska tillämpas av bolag 
vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. 
Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är 
noterade på Nasdaq First North. Den är således inte bindande 
för Paxman, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för 
bolagsstyrning. För det fall Koden blir bindande för Paxman 
kommer Bolaget att tillämpa den.

Bolagsstämma
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman 
Bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämma 
utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, exempelvis 
fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av 
Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter 
och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av 
räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till 
extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till 
bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar 
och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats. 
Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska 
Dagbladet.

Rätt att delta i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i 
den av Euroclear förda aktieboken fem vardagar före stämman, 
dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman 
senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare 
kan närvara vid bolagsstämman personligen eller genom 
befullmäktigat ombud och får åtföljas av högst två biträden. 
Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till 
bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i 
kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigad att rösta för 
samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget.

Styrelsen
Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter 
bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ansvarar 
styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av 
Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland 
annat har ansvar för att fastställa mål och strategier, säkerställa 
rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, löpande 
utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt att 

utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också 
för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter 
upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande 
direktör.
Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den 
period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt 
Paxmans bolagsordning ska Styrelsen ska bestå av lägst fyra 
och högst sex ledamöter, utan suppleanter. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen 
och antas vid det konstituerande styrelsemötet varje år. 
Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner 
och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet 
antar styrelsen även instruktioner för den verkställande 
direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering.

För närvarande består Bolagets styrelse av sex ordinarie 
ledamöter, utan suppleanter, som presenteras under rubriken 
”Styrelse” i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisor”. 

Revisions- och ersättningsutskott
Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott framgår av 
aktiebolagslagen (2005:551) och omfattar i detta avseende 
endast bolag vars aktier är upptagna till handel på reglerad 
marknad. Bestämmelserna om inrättande av ersättningsutskott 
finns i Koden, vilken, som konstaterats ovan, inte är obligatorisk 
för Paxman. Styrelsen har i förevarande fall gjort bedömningen 
att det mot bakgrund av verksamhetens omfattning och 
Bolagets storlek i dagsläget inte är motiverat att inrätta 
särskilda utskott avseende revisions- och ersättningsfrågor 
utan att dessa frågor behandlas inom styrelsen.

Intern kontroll och revision enligt aktiebolagslagen 
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) har styrelsen det 
övergripande ansvaret för att Bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Paxmans interna kontrollstruktur har 
som utgångspunkt arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören. En regelbunden rapportering och 
granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa 
enheternas ledningsorgan som i styrelsen. Enligt Paxmans 
bolagsordning ska minst en men högst tre revisorer, med 
högst samma antal revisorssuppleanter, eller registrerade 
revisionsbolag utses av bolagsstämman. Revisorn väljs årligen 
på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisorn granskar Paxmans årsredovisning, koncernredovisning 
och bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning. Nuvarande revisor presenteras 
under rubriken ”Revisorer” i avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor”.
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Verkställande direktör
Verkställande direktören ansvarar för den löpande 
förvaltningen. Åtgärder som med hänsyn till omfattningen och 
arten av Bolagets verksamhet är av osedvanligt slag eller stor 
betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska 
därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verkställande 
direktörens arbete och roll samt arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och verkställande direktören framgår av 
en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad VD-
instruktion). Styrelsen utvärderar löpande verkställande 
direktörens arbete.

Den verkställande direktören och de övriga ledande 
befattningshavarna presenteras under rubriken ”Ledande 
befattningshavare” i avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor”.

Ersättning till styrelseledamöter
Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöter, 
inklusive ordföranden, fastställs på bolagsstämma. Vid 
den extra stämman den 20 december 2016 beslutades att 
styrelsearvode ska utgå med 100 KSEK till ordföranden och 50 
KSEK till varje styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. 
Styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter att 
deras styrelseuppdrag har upphört.

Ersättning

Aktierelaterade incitamentsprogram
Varje år kommer styrelsen att utvärdera huruvida ett långsiktigt 
aktierelaterat incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman. 
Syftet med att erbjuda ett aktierelaterat incitamentsprogram 
är att säkerställa att ledande befattningshavares intressen 
överensstämmer med Bolagets aktieägares. Individuellt, 
långsiktigt ägande bland nyckelpersoner kan förväntas 
stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess 
lönsamhet, öka motivationen och samhörighetskänslan med 
Bolaget.

Ersättning till revisor
Revisorns arvode fastställs på bolagsstämma. 

Ersättning under räkenskapsåret 2016
Paxman bildades i oktober 2016. Därför har inget arvode för 
räkenskapsår 2016 utgått.

Revisionsarvode för Dotterbolaget har för räkenskapsår 2015 
utgått med 223 KSEK.

Anställningens upphörande och avtal om ersättningar 
efter avslutat uppdrag
Den verkställande direktörens anställningsavtal innefattar en 
uppsägningstid på sex månader om verkställande direktören 
själv säger upp sig, och en uppsägningstid på tolv månader 
om uppsägningen sker från Bolaget sida. Grundarens, 
tillika styrelseledamot, anställningsavtal innefattar en 
ömsesidig uppsägningstid på tolv månader. I särskilda fall kan 

uppsägningstiden uppgå till 18 månader för verkställande 
direktör och grundaren, tillika styrelseledmot. Övriga ledande 
befattningshavare har anställningsavtal med en ömsesidig 
uppsägningstid på en till tre månader eller i enlighet med 
gällande lagstiftning.
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LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

Allmän bolagsinformation
Bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen 
(2005:551). Moderbolaget Paxman AB (publ), org. nr 559079- 
3898, är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades den 7 
oktober 2016 och registrerades hos Bolagsverket samma 
dag. Bolaget bildades i Sverige och har sitt säte i Karlshamns 
kommun. Bolagets firma och handelsbeteckning är Paxman 
AB (publ). Bolaget är för närvarande moderbolag till  Paxman  
Group Ltd med org. nr 03802592 som i sin tur är moderbolag 
till det rörelsedrivande bolaget Paxman Coolers Ltd org. nr 
03359002. Paxman Coolers Ltd ägs till 100 procent av Paxman 
Group Ltd, som i sin tur ägs till 100 procent av Paxman AB 
(publ).
 
Väsentliga avtal

Kunder - direktförsäljning
Paxman säljer direkt till kund på ett fåtal marknader, dock i 
huvudsak på hemmamarknaden Storbritannien. Paxman är 
inte beroende av något enskilt kundavtal för verksamhetens 
bedrivande, dock kan intäkterna från en och samma kund 
periodvis vara betydande. Bolaget har bland annat avtal med 
flera brittiska privata vårdföretag. Avtalen är företrädesvis 
strukturerade som ramavtal med varierande längd enligt vilka 
kunderna kan avropa produkter efter behov. Villkoren är i regel 
kundvänliga. Avtalet med ett av vårdföretagen i Storbritannien 
kan anses vara av väsentlig natur som även avviker from den 
normala strukturen. Avtalet ifråga är strukturerat som ett 
hyresavtal där ersättning baseras på användning av de uthyrda 
produkterna som utgör Bolagets egendom och ansvar. Avtalet 
löper tillsvidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

Kunder - distributörer
På flertalet marknader utanför hemmamarknaden 
Storbritannien säljer Paxman via distributörer. Paxman Coolers 
Ltd har ingått distributionsavtal med ca 25 distributörer, varav 
de två mer betydande avtalen omfattar marknaderna i länderna 
Nederländerna, Belgien och Luxemburg samt Australien. Andra 
marknader som bearbetas via distributörer är bland annat 
Sverige, Spanien, Italien, Schweiz, Japan, Brasilien, Singapore 
och Ryssland. Exklusivitet ges till distributörerna för respektive 
marknader och avtalen löper normalt initialt i 3 år (något enstaka 
upp till 4 eller 5 år) och innehåller i regel minimiåtaganden från 
distributörernas sida till vilka en uppsägningsmöjlighet för 
Paxman är kopplat om en distributör brister i sitt åtagande. 
Avtalen är generellt sett leverantörsvänliga och innehåller 
även konkurrensklausuler till förmån för Paxman, vilka till viss 
del faller utanför det generella undantag som följer av de s.k. 
gruppundantaget för vertikala avtal som gäller inom EU/EES 
innebärande att vissa klausulers förenlighet med tillämplig 
konkurrenslagstiftning kan ifrågasättas. I avtalen avseende 
marknaderna Japan och Ryssland ikläder sig dock Paxman ett 
större ansvar än i normalfallet. Det kan även noteras att det 
i enstaka jurisdiktioner kan finnas lokal skyddslagstiftning för 
distributörer som ger distributören en viss rätt till ersättning 
när ett samarbete avslutas, även om inte avtalen som sådana 
inte ger den rätten.

Expansionsfas
Bolaget har inlett en expansionsfas med fokus på USA som är 
världens enskilt största sjukvårdsmarknad. För USA-marknaden 
har Paxman Coolers Ltd hitintills i ett s.k. letter of intent från 
US Oncology (som är en del av McKesson) godkänts och valts 
ut som leverantör av skalpkylningsteknologi och –tjänster till 
deras kliniker, dock förutsatt att FDA-godkännande meddelats 
och slutligt avtal ingås. FDA-godkännande meddelades i april 
2017 och ett samarbetsavtal med US Oncology och McKesson 
förhandlas och förväntas kunna ingås inom kort.

Leverantörer
Paxmans verksamhet är beroende av leverantörer av 
komponenter och insatsvaror till dess produkter. Paxman är 
på sikt inte beroende av någon enskild leverantör. Paxman har 
haft en långvarig relation med flertalet av dess leverantörer. 
Priserna bestäms i regel årsvis och inköp sker sedan normalt 
enligt villkor som fastställs i en sedvanlig offert/order-
procedur. Med leverantörer av komponenter och insatsvaror 
till Bolagets produkter har även ett sedvanligt avtal om kvalitet 
och regulatoriska aspekter ingåtts med leverantörerna. 
Bolaget äger även de verktyg som används för tillverkning de 
för Paxman särskilt anpassade komponenterna.

Försäkringar
Bolaget anser att dess försäkringar är tillräckliga med hänsyn till 
de risker som normalt är förenade med Bolagets verksamhet. 
Det finns emellertid risk för att Bolaget kan drabbas av 
förluster/kostnader som inte täcks av dess försäkringar. Bolaget 
använder sig av en försäkringsmäklare och ser över behovet av 
försäkringsskydd kontinuerligt.

Patent- och varumärkesskydd
Paxman innehar immateriella rättigheter främst i form av 
patent, patentansökningar och varumärken som redovisats i 
Prospektet. Patenten och patentansökningarna är registrerade 
eller sökta på vad som bedömts vara relevanta marknader 
för verksamheten. Varumärkena (som alla baseras på märket 
”Paxman”) är registrerade i Storbritannien och Japan. Samtliga 
patent, patentansökningar och varumärken innehas (eller är 
sökta) av Paxman Coolers Ltd.

Teckningsförbindelser
Erbjudandet omfattas till ca 12,6 MSEK av teckningsförbindelser 
från investerare, motsvarande 41,4 procent av Emissionen. 
Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. 
De som ingått teckningsförbindelser kommer att prioriteras 
i tilldelningshänseende. Samtliga parter som lämnat 
teckningsförbindelser kan nås via Erik Penser Bank AB. 
Dessa förbindelser är inte säkerställda genom pantsättning, 
spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle kunna 
innebära en risk att någon eller några av dem som har avgivit 
teckningsförbindelser inte kan uppfylla sina respektive 
åtaganden. Om samtliga eller delar av teckningsförbindelserna 
inte infrias kan det medföra att hela Erbjudandet inte fulltecknas 
och således får Bolaget in mindre kapital än beräknat.



52INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PAXMAN AB (PUBL)

Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden
Inom ramen för den löpande verksamheten kan Bolaget från 
tid till annan bli involverad i tvister. Bolaget är dock inte, och 
har under de senaste tolv månaderna inte varit, part i något 
rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som fått eller kan 
komma att få betydande effekter på Bolagets finansiella 
ställning eller lönsamhet. Styrelsen har inte heller kännedom 
om någon omständighet som skulle kunna föranleda något 
sådant förfarande av betydande omfattning för Bolaget.

Krediter, ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Brygglån från EPB
Bolaget har i april 2017 utfärdat ett skuldebrev till Erik Penser 
Bank avseende ett brygglån om 5 MSEK med skyldighet att 
återbetala hela kreditbeloppet, inklusive upplupen ränta, i 
samband med att emissionslikviden enligt Erbjudandet erhålls, 
eller senast den 31 oktober 2013. Utöver ränta tillkommer en 
uppläggningsavgift till EPB. Som säkerhet för brygglånet har 
samtliga aktier i dotterbolaget Paxman Group Ltd. pantsatts. 
Brygglånet har i övrigt lämnats på vad som ligger inom ramen 
för marknadsmässiga villkor. 

Avtal om lånefacilitet
Paxman Coolers Ltd har i avtal om lånefacilitet med Clydesdale 
Bank PLC (även Yorkshire Bank) pantsatt Paxmans tillgångar som 
säkerhet för lånefaciliteten. Lånefaciliteten avser en checkkredit 
på 300 KGBP, en kreditskortslimit på 40 KGBP samt en extra 
kredit på 100 KGBP dedikerat för betalning av leverantörer och 
löner. Lånefaciliteten upphör den 12 september 2017, men kan 
ensidigt avslutas tidigare av banken. Ränta utgår med en fast 
räntesats utöver Bank of Englands basränta. Därutöver utgår 
en uppläggningsavgift samt förnyelseavgifter vid förlängning. 
Paxman Group Ltd har även ingått en borgensförbindelse i 
förhållande till ovan lånefacilitet. Lånefaciliteten avseende 
checkkrediten om 300 KGBP samt den extra krediten om 100 
KGBP har utnyttjats.

Transaktioner med närstående
Bolaget har varken lämnat lån, garantier eller 
borgensförbindelser till eller till förmån för några 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller revisorer i 
koncernen. 

Nedan följer en redogörelse för de transaktioner som skett 
med närstående under den period som omfattas av den 
historiska finansiella informationen, dvs. från den 1 januari 
2015 till och med den 31 mars 2017. Bolaget bedömer att 
samtliga transaktioner eller åtaganden mellan Bolaget och 
närstående har varit av sedvanlig karaktär och har skett på 
marknadsmässiga villkor.

• Paxman AB mottog ett brygglån från CIMON Venture 
Trust AB i slutet av december i två trancher om 250 000 
SEK och 50 000 SEK. Båda lånen löpte med 2,5 % ränta, 
utan säkerhet, och amorterades när Bolaget mottog 
bryggfinansiering från Erik Penser Bank.

• Bolagets kontor i Huddersfield delas med Brewfitt Ltd, 
där Glenn Paxman är huvudägare. Brewfitt Ltd står på 
kontraktet till lokalen och Paxman har, för den del av lokalen 
de utnyttjar, betalat hyra med sammanlagt 87,024.99 GBP 
under perioden 1 januari 2015 - 31 mars 2017. Nuvarande 
hyresnivå är 3,800 GBP per kalendermånad.

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har 
eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet som 
motpart i några av Bolagets affärstransaktioner som är eller har 
varit ovanliga till sin karaktär eller med avseende på villkoren. 

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bank som biträtt 
Paxman i upprättandet av Prospektet. Erik Penser Bank är även 
emissionsinstitut avseende Erbjudandet samt Certified Adviser 
till Bolaget. Advokatfirman Delphi är Bolagets legala rådgivare i 
samband med Erbjudandet.

Intressen och intressekonflikter
Ett antal externa investerare har lämnat teckningsförbindelser 
i samband med Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för 
lämnade teckningsförbindelser. Utöver ovanstående parters 
intresse att Erbjudandet ska genomföras framgångsrikt finns 
inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget samt agerar 
emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Advokatfirman 
Delphi är legal rådgivare till Paxman i samband med 
Erbjudandet. Erik Penser Bank erhåller en på förhand avtalad 
ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och 
Advokatfirman
 

Investerare Antal aktier Belopp

LF Blekinge 525 000 4 987 500

Göran Källebo 250 000 2 375 000

Roger Johansson 250 000 2 375 000

CT Intressenter 200 000 1 900 000

PA Johansson 100 000 950 000

Totalt 1 325 000 12 587 500

Teckningsförbindelser
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Delphi erhåller löpande ersättning för utförda tjänster. Erik 
Penser Bank har även inför Erbjudandet lämnat ett brygglån om 
5 MSEK till Bolaget för vilket emissionslikviden från Erbjudandet 
avses att användas för återbetalning  (inklusive upplupen 
ränta). Därutöver har Erik Penser Bank och Advokatfirman 
Delphi inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet. 
Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 
parterna som i enlighet med det ovanstående har ekonomiska 
eller andra intressen i Erbjudandet.

Tillgängliga handlingar
Kopior av följande handlingar kan under hela Prospektets 
giltighetstid granskas på Bolagets kontor (Pirgatan 13, 374 35 
Karlshamn) under ordinarie kontorstid:
• Bolagets bolagsordning
• Dotterbolagens engelska årsredovisningar för 

räkenskapsåren 2015 och 2016
• Dotterbolagens engelska revisionsberättelse för 2016
• Prospektet

Bransch- och marknadsinformation
Prospektet innehåller information från  tredje  part  i  form  
av bransch- och marknadsinformation samt statistik och 
beräkningar hämtade från branschrapporter och studier, 
marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information 
samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk 
information. Viss information om marknadsandelar och 
andra uttalanden i Prospektet avseende den bransch inom 
vilken Bolagets verksamhet bedrivs samt Bolagets ställning i 
förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på publicerad 
statistik eller information från oberoende tredje part. Sådan 
information och sådana uttalanden återspeglar snarare 
Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information 
som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra 
kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt 
information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget 
anser att sådan information är användbar för investerares 
förståelse för den bransch i vilken Bolaget är verksamt och 
Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid 
inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom 
siffrorna, marknadsinformationen och annan information 
som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte 
heller gjort några oberoende verifieringar av den information 
om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, 
branschen eller allmänna publikationer. Emittenten har 
återgivit information från tredje part korrekt, såvitt emittenten 
kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan 
information som offentliggjorts av berörd tredje man. Inga  
kända uppgifter har utelämnats som skulle kunna göra den 
återgivna informationen felaktig eller missvisande. Även 
om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är 
tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa 
och Bolaget kan inte garantera deras riktighet.
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BOLAGSORDNING
Paxman AB (publ)
559079-3898

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 2017-02-10

§ 1 Firma
Bolagets firma är Paxman AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Karlshamns kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall utveckla, tillverka och handla med medicinteknisk 
utrustning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst sex miljoner (6 000 000) kronor 
och högst tjugofyra miljoner (24 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier skall uppgå till lägst sex miljoner (6 000 000) 
stycken och högst tjugofyra miljoner (24 000 000) stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 4 och högst 6 ledamöter, utan 
suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden tills 
dess nästa årsstämma har hållits.

§ 7 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning skall finnas minst en men 
högst tre revisorer, med högst samma antal revisorssuppleanter, 
eller registrerade revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma skall ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett 
skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma 
samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast 
sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan 
extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två 
veckor före stämman.

§ 9 Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, öppnar 
bolagsstämman och leder förhandlingarna intill dess 
ordförande på stämman valts.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets 
utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och 

revisionsberättelsen samt i förekommande fall 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
samt i förekommande fall koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande 
fall åt revisorn

9. Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag, samt 
eventuella revisorssuppleanter

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela 
antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning 
i röstetalet.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister 
enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är 
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister 
enligt ovan nämnda lag eller den som är antecknad på 
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda 
lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår 
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
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VISSA SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som kan 
aktualiseras i anledning av Erbjudandet att förvärva aktier 
i Bolaget och att aktierna i samband med detta tas upp till 
handel på Nasdaq First North. Sammanfattningen är baserad 
på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som allmän 
information för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige, såvida inte annat anges.

Sammanfattningen behandlar inte situationer då värdepapper 
innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller av 
handelsbolag, situationer då värdepapper innehas av utländska 
investerare som bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige eller av utländska företag som har varit svenska företag, 
eller de särskilda reglerna om skattefri kapitalvinst (inklusive 
avdragsförbud för kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn 
som kan bli tillämpliga på innehav av aktier i Bolaget som anses 
näringsbetingade.

Särskilda skatteregler gäller vidare för vissa företagskategorier. 
Beskattningen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes 
speciella situation. Varje aktieägare rekommenderas därför att 
rådfråga skatterådgivare om de särskilda skattekonsekvenser 
som kan uppstå i det enskilda fallet, inklusive tillämpligheten 
och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. 
Bolaget tar ej på sig ansvaret att innehålla källskatt.

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar 
och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i 
inkomstslaget kapital är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som 
skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för 
eventuella försäljningsutgifter, och de avyttrade aktiernas 
omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet 
för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och 
beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. 
Vid försäljning av marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i 
Bolaget, får alternativt schablonregeln användas. Denna regel 
innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent 
av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Uppkommer kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är 
förlusten fullt avdragsgill mot skattepliktiga kapitalvinster 
samma år på aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter 
förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som 
enbart innehåller svenska fordringsrätter (s k räntefonder). 
Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier som inte kan 
kvittas på detta sätt är avdragsgill med 70 procent mot annan 
inkomst av kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget 
kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst 
och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av 
den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 
med 21 procent av eventuell resterande del. Underskott kan 
inte sparas till senare beskattningsår.

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige 
innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. 
Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren.

Investeringssparkonton
Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som 
äger aktier via så kallade investeringssparkonton är inte 
skattskyldiga för kapitalvinster vid försäljning av sådana 
aktier. Kapitalförluster på sådana aktier är inte avdragsgilla. 
Utdelningar på aktier som ägs genom investeringssparkonton 
är inte heller skattepliktiga. På denna typ av innehav utgår 
istället en skattepliktig schablonintäkt som baseras på ett 
kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan. Detta gäller 
oavsett om utfallet blir en vinst eller förlust på aktieinnehavet. 
Schablonintäkten utgör inkomst av kapital för vilken skatt 
beslutas och betalas årligen. Schablonskatten uppgår 2016 till 
ca 0,42 procent av kapitalunderlaget.

Juridiska personer
För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga 
kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med en 
skattesats om 22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster 
beräknas på samma sätt som beskrivits ovan avseende 
fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och 
andra delägarrätter får endast dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En sådan 
kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas 
mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. 
Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får 
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter 
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i 
tiden. Särskilda skatteregler kan vara tillämpliga på vissa 
företagskategorier eller vissa juridiska personer, exempelvis 
investeringsfonder och investmentföretag.

Utländska aktieägare
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag 
uttas normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller vid 
utbetalning från ett svenskt aktiebolag i samband med bland 
annat inlösen av aktier och återköp av egna aktier genom ett 
förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare 
eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag. Skattesatsen är 
30 procent, men är i allmänhet reducerad genom skatteavtal 
som Sverige ingått med vissa andra länder för undvikande av 
dubbelbeskattning. Flertalet av Sveriges skatteavtal möjliggör 
nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats 
direkt vid utdelningstillfället, om erforderliga uppgifter om 
den utdelningsberättigades hemvist föreligger. I Sverige 
verkställs avdraget för kupongskatt normalt av Euroclear eller, 
beträffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. I de fall 
30 procent kupongskatt innehålls vid utdelningstillfället till en 
person som har rätt att beskattas enligt en lägre skattesats, 
eller kupongskatt annars innehållits med för högt belopp, kan 
återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det 
femte kalenderåret efter utdelningstillfället.
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Innehavare av aktier som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och vars innehav inte är hänförligt till ett fast driftställe i Sverige 
beskattas normalt inte vid avyttring av sådana värdepapper. 
Innehavaren kan dock bli föremål för beskattning i sin 
hemviststat. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer 
som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för svensk 
beskattning vid avyttring av vissa svenska värdepapper om 
de vid något tillfälle under avyttringsåret eller något av de 
tio föregående kalenderåren varit bosatta eller stadigvarande 
vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall 
begränsad genom dubbelbeskattningsavtal.
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APPENDIX

Historisk finansiell information

Paxman Coolers Ltd har tidigare haft brutet räkenskapsår. Nedan presenteras finansiell historik avseende helåren 2015 
och 2016, samt perioderna 1 januari - 31 mars 2017 och 1 januari - 31 mars 2016.

Informationen nedan har hämtats från Bolagets interna redovisningssystem och presenteras för att ge en tydligare bild 
av Bolagets finansiella ställning i samband med att Bolaget övergår till kalenderår från och med 2017. Den finansiella 
informationen nedan är inte reviderad av Bolagets revisor.

Belopp i detta avsnitt har i en del situationer avrundats och omräknats till svenska kronor*, vilket gör att summeringarna 
inte alltid stämmer exakt.

*Omräkningen från brittiska pund till svenska kronor har för resultat- och balansräkningarna för samtliga perioder skett efter balansdagens kurs 
per 30 december 2016, sista handelsdagen 2016 (11,1787), detta för få en så korrekt jämförelse mellan perioderna som möjligt samt för att undvika 
eventuella valutakursdifferenser.

Resultaträkning

BELOPP I KSEK BELOPP I KGBP

2017-01-01
2017-03-31

2016-01-01
2016-03-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2017-01-01
2017-03-31

2016-01-01
2016-03-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Omsättning 6 863 5 467 24 785 21 012 614 489 2 217 1 880

Kostnad sålda varor -1 768 -1 531 -6 898 -5 980 -158 -137 -617 -535

Bruttovinst 5 095 3 937 17 887 15 032 456 352 1 600 1 345

Administrativa kostnader -4 027 -3 609 -15 534 -13 659 -360 -323 -1 390 -1 222

Rörelseresultat 1 068 328 2 354 1 372 96 29 211 123

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -1 -1 -1 -11 0 0 0 -1

Resultat före skatt 1 067 327 2 353 1 361 95 29 210 122

Skatt på årets resultat - - -48 25 - - -4 2

Periodens resultat 1 067 327 2 304 1 386 95 29 206 124
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Balansräkning

BELOPP I KSEK BELOPP I KGBP

2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 2015-12-31 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 407 147 229 163 36 13 20 15

Investeringar 97 47 47 47 9 4 4 4

Summa anläggningstillgångar 504 194 276 210 45 17 25 19

Omsättningstillgångar

Lager 5 454 5 545 5 296 5 384 488 496 474 482

Kundfordringar 16 759 10 716 15 931 12 616 1 499 959 1 425 1 129

Likvida medel 85 70 494 160 8 6 44 14

Summa omsättningstillgångar 22 297 16 331 21 720 18 160 1 995 1 461 1 943 1 624

SUMMA TILLGÅNGAR 22 801 16 525 21 878 18 370 2 040 1 478 1 968 1 643

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 1 1 1 1 0 0 0 0

Balanserat resultat 10 400 7 477 9 457 7 153 930 669 846 640

Summa eget kapital 10 401 7 478 9 458 7 154 930 669 846 640

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder 16 41 30 41 1 4 3 4

Övriga långfristiga skulder 2 706 2 503 2 943 2 935 242 224 263 263

Summa långfristiga skulder 2 722 2 544 2 973 2 976 243 228 266 266

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 679 6 503 9 565 8 240 866 582 856 737

Summa kortfristiga skulder 9 679 6 503 9 565 8 240 866 582 856 737

Summa skulder 12 400 9 047 12 538 11 216 1 109 809 1 122 1 003

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 22 801 16 525 21 878 18 370 2 040 1 478 1 968 1 643
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ADRESSER

Emittent
Paxman AB (publ)
374 35 Karlshamn

Besöksadress: Pirgatan 13
Telefon: +46 709 439 671

Hemsida: www.paxman.se

Finansiell rådgivare
Erik Penser Bank AB

Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: +46 8 463 80 00
E-post: info@penser.se

Hemsida: www.penser.se

Legal rådgivare
Advokatfirman Delphi i Malmö AB

211 37 Malmö
Besöksadress: Stora Nygatan 64

Telefon: +46 40 660 79 00
E-post: malmo@delphi.se
Hemsida: www.delphi.se

Revisor
BDO AB

191 62 Sollentuna
Besöksadress: Turebergs Allé 2

Telefon: 08 120 116 00
Hemsida: www.bdo.se

Central värdepappersförvaltare
Euroclear Sweden AB

Box 191
101 23 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 63
Telefon: +46 8 402 90 00

Hemsida: www.euroclear.com




