
ANNONS 

INFORMATION OM PLEXIAN AB OCH NYTTJANDE 
AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 7 
Teckningstid 1 februari – 15 februari 2023 
 

 

 

 

 

Denna informationsbroschyr ska betraktas som marknadsföringsmaterial och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med 
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Plexian AB (publ) (”Plexian” eller ”Bolaget”). Informationsbroschyren är inte och ska inte anses utgöra ett 
prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 7 i Plexian har 
endast skett genom det prospekt som Plexian offentliggjorde den 1 december 2022. Läsare ombeds att läsa prospektet för en beskrivning av de risker som är 
kopplade till en investering i Bolaget. Denna informationsbroschyr får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, 
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara 
olaglig eller föremål för legala restriktioner. 



 

 

PLEXIAN I KORTHET 
 
KORT OM PLEXIAN 
Plexian har utvecklat plattformen Edge, som är ett nyutvecklat 
lojalitetsprogram. Edge, som framförallt grundar sig på 
affärsmöjligheter skapade genom Open Banking, använder sig av 
kortkopplade tjänster som samlar in transaktionsdata och 
köpmönster.  

Data samlas in i syfte att skapa en bättre förståelse för användaren av 
Edge, för att därigenom kunna lämna mer personifierade 
köperbjudanden baserat på användardata som genereras på Edge. 
Edge har tre olika aktörer, användare (person/konsument som 
använder Edge för att få tillgång till olika lojalitetserbjudanden), 
handlare (näringsidkare på plattformen, som säljer olika typer av 
produkter) och partners (en partner till Plexian avser ett fördjupat 
samarbete mellan partnern och Plexian).  

Edge kopplar ihop och skapar användningsnytta för alla aktörer på 
plattformen. Detta genom att (i) partners erhåller en ny intäktsström 
samt möjlighet till en ökad kundnöjdhet genom individanpassande 
erbjudanden via Edge, (ii) användaren får datadrivna erbjudanden 

som baserar sig på data som samlas in via Edge och (iii) handlaren får 
en kanal att erbjuda sina varor och tjänster på.   

Genom att Plexian ingår partnerskap med medlemsorganisationer där 
ett befintligt användargränssnitt redan är etablerat har Edge 
förutsättningar att snabbt nå ett stort antal användare till en mycket 
låg kundackvisitionskostnad. Med hjälp av molnbaserad 
transaktionsdata, Big Data, tillåts en handlare via algoritmer nå 
användare av Edge med personifierade erbjudanden som presenteras 
på plattformen, varpå användaren som är föremål för erbjudandet 
erhåller en återbäring från Plexian i händelse av köp. I samband med 
ett utnyttjat erbjudande uppstår samtidigt en intäkt hos Plexian 
genom en kommission som betalas av den handlare som initialt ställt 
erbjudandet på plattformen.  

Genom en strategi som bygger på en B2B affärsmodell ingår Bolaget 
partnerskap med bolag som vill ha eller har befintliga 
lojalitetsprogram. Partnerskapet som etableras innebär framför allt 
att Plexians partner kan skapa en potentiellt ökad förståelse för sin 
kund. 

 
PRODUKT OCH AFFÄRSMODELL  
 

  

 
 

Edge, kan via virtuella och fysiska betalkort 
eller kopplade befintliga betalkort samla in 
transaktionsdata från användarens köp i både 
den fysiska och digitala miljön. Detta leder till 
att användaren kopplas samman med 
specifika handlare genom datadrivna 
erbjudanden som automatiserar och 
skräddarsyr erbjudanden baserat på 
konsumtionsbeteenden. På så sätt ökar 
relevansgraden för användaren vilket i sin tur 
väsentligt ökar träffsäkerheten för handlaren. 
Plexian erbjuder sina partners möjligheten att 
använda sig av den patenterade digitala 
lojalitetsvalutan PlexChain. Funktionaliteten 
av PlexChain ska ses som en digitalisering av 
de medlemspoäng som många företag 
använder sig av idag. Men med skillnaden att 
tekniken är uppbyggd på samma sätt som en 
digital valuta och ger således full spårbarhet 
av de transaktioner som genomförs.  

Användandet av en lojalitetsvaluta i ett slutet 
virtuellt nätverk har stora fördelar. Då 
nätverket är helt autonomt och inte förlitar sig 
på traditionella betalningsnätverk vid handel 
så minskar transaktionskostnaderna 
väsentligt jämfört med betalningar via 
kortnätverken eller hanteringen av kontanter. 
Vidare skapar lojalitetsvalutan tillsammans 
med Edge-gränssnittet förutsättningar för en 
ny kommunikationskanal som öppnar upp nya 
möjligheter för direktförsäljning i nätverket 
utan att erbjudandet blir officiellt på 
marknaden. Plexian ser en tydlig 
användarnytta i den lösning som byggts, 
eftersom den minskar transaktionskostnader 
och skapar möjlighet till ny kommunikation. 

 

Plexians affärsmodell avser att skapa 
användarnytta hos samtliga aktörer 
(medlemmar, handlare och partners) som 
nyttjar plattformen. Detta genom att (i) erbjuda 
användarna av Edge skräddarsydda 
erbjudanden som ger riktiga pengar tillbaka vid 
köp, (ii) bistå handlare i att nå de mest relevanta 
kunderna baserat på den finansiella data som 
samlas in via Edge, till en kostnad som endast 
uppstår vid försäljning och (iii) förse partners 
med en plattform som kan driva 
kundengagemang genom att användare får 
tillgång till olika typer av skräddarsydda 
försäljningserbjudanden via Edge.  

Plattformen Edge är uppbyggd på en modulär 
struktur som Plexians partner får tillgång till 
genom en B2B lösning. Bolagets skalbara 
affärsmodell möjliggör för Plexian att snabbt 
växa antalet användare av Edge till en i 
sammanhanget låg kostnad. Edge kan snabbt få 
en omfattande exponering mot 
hundratusentals kunder genom att Plexian 
skriver samarbetsavtal med partners med 
redan etablerade kundbaser. Eftersom 
partnerbolagen redan har anskaffat kunderna 
blir kostnaden per ny kund förhållandevis låg 
för Plexian. Kostnad per ny kund kan istället 
likställas med den kostnad som uppstår i 
händelse av produktion av ett fysiskt betalkort. 
Kostnaden för handlare som väljer Edge för att 
marknadsföra sina varor och tjänster är en 
direkt funktion av hur mycket de i slutändan 
säljer, där en provision per utnyttjat erbjudande 
utgör den huvudsakliga kostnaden.  

Plexian bedriver ett flertal partnerdialoger 
som utvecklar sig positivt. Under sommaren 
2021 ingick bolaget en avsiktsförklaring med 
en av Sveriges största livsmedelskedjor, Coop 
Sverige AB. Bolaget har tillsammans med Coop 
genomfört en förstudie där fokus har varit på 
att förbereda integrationen av Edge med 
Coops medlemsprogram. Förstudien 
genomfördes framgångsrikt och bolaget har 
därefter intensifierat dialogen med avsikt att 
ingå ett konkret samarbetsavtal. Coop har 
över 3,7 miljoner medlemmar och Plexian ser 
fram emot att tillsammans med Coop 
ytterligare förbättra medlemsprogrammet.  

Därutöver har Plexian under hösten 2021 
ingått ett samarbetsavtal med Skånes 
Fotbollförbund som omfattas av cirka 350 
skånska fotbollsklubbar. Avsiktsförklaringen 
med Coop och avtalet Skånes Fotbollförbund 
visar enligt Plexian att intresse finns från 
organisationer att ansluta sina medlemmar till 
Edge och på så vis skapa mervärde för sina 
medlemmar. Vidare så har Bolaget under 
2022, till följd av en ändrad strategi, valt att 
fokusera på bolag av alla storlekar istället för 
enbart enterprise-kunder. Den nya strategin 
har på väldigt kort tid resulterat i ett 20-tal nya 
partnerdialoger där en stor del av dessa har 
potential att bli kunder till bolaget redan innan 
sommaren 2023. 

 

       
     

          
      

 

 

EDGE AFFÄRSMODELL PARTNERSAMMARBETEN 



 

 

 
VD HAR ORDET 
 
Lättare och snabbare med en vassare strategi 
 
Plexian som bolag har genomgått – och genomgår – stora förändringar. 
Under de senaste månaderna har vi genomfört ett flertal större 
kostnadsbesparingar för att öka lönsamheten och är redan nu ett betydligt 
mer kostnadseffektivt bolag. De genomförda besparingarna kommer att 
få fullt genomslag från och med i början av april 2023.  

Vi har även en ny strategi med starkt fokus på tillväxt inom tre områden, 
upplevelseindustrin, idrottsrörelsen, köpcentra/detaljhandeln och en 
uppdaterad teknikplattform som är såväl skalbar som modulär, något som 
gör vår kundbas betydligt större än tidigare. Nyligen lanserade vi även 
PlexChain, vår plattform för digital valuta som bygger på en patenterad 
blockteknologi. Vi är stolta och glada över att vara först ut med att erbjuda 
denna typ av lösning, som vi ser en stor efterfrågan på, till marknaden.  

Finansieringsupplägget med en företrädesemission av units (aktier med 
vidhängande teckningsoptioner) avsåg att ge bolaget finansiering 12 
månader framåt. Här ser vi att det kan behövas en mindre kompletterande 
finansiering som ger bolaget förmågan till finansiering 12 månader framåt 
utan intäkter.  

Vi har goda förhoppningar av att kunna ordna en sådan finansiering vid 
behov, vilket skapar en tryggare säkerhet för samtliga TO7 investerare. 

Gällande möjligheter till intäkter bör vi kunna konvertera orders till 
intäkter redan till sommaren. Det finns också en möjlighet till positivt 
kassaflöde per månad från och med i höst 2023. 

För att fortsätta bygga ett starkt bolag med god tillväxt fokuserar vi på våra 
nuvarande såväl som kommande kunder. Under de två senaste 
månaderna har vi ingått avtal med e-handelsbolaget Baresso och 
fastighetsbolaget Hub Park och har även nått ytterligare framsteg gällande 
nya kundavtal.  

Vad gäller COOP ligger vår avsiktsförklaring kvar, och vi ser att de 
fortfarande vill och har för avsikt att arbeta tillsammans med oss. 
Marknaden är dock betydligt större än COOP och vår nya strategi ger oss 
möjlighet att nå ut till fler kunder oavsett storlek genom ett bredare och 
mer kundanpassat erbjudande. Vi är övertygade om att detta kommer att 
ge en bättre kundintäktsbas såväl som att fortsätta att växa bolaget 
organiskt. 

Johan Möllerström 

Verkställande direktör 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
Villkor i sammandrag 

 
 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONERNA 
Varje teckningsoption av serie TO 7 berättigar innehavaren till teckning 
av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 - 15 februari 2023 till en 
nyttjandekurs motsvarande 70 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth 
Market under en period av 10 handelsdagar som slutar den 27 januari 
2023 (inklusive 27 januari 2023), dock lägst kvotvärdet (0,15 SEK) och 
högst 1 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets 
aktie under perioden uppgick till cirka 0,358 SEK varför teckningskursen 
har fastställts till 0,25 SEK per aktie. 

Notera att teckningsoptioner av serie TO 7 som inte avyttras senast den 
13 februari 2023 alternativt nyttjas den 15 februari 2023 förfaller utan 
värde.  

 
AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH UTSPÄDNINGSEFFEKTER 
För det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 utnyttjas 
kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 32 738 976 aktier till 91 
685 884 aktier och aktiekapitalet med 4 910 846,40 SEK till 13 752 
882,60 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från 
teckningsoptionerna om högst cirka 35,7 procent. 

 
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL  
Utfall i TO 7 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, vilket 
förväntas ske omkring den 17 februari 2023.   

 

 

 

 

 

 

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER  
 
Anmälan för teckning - direktregistrerade aktieägare  
Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator 
Securities och Plexians respektive hemsidor. Betalning sker enligt 
instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning 
ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 15 
september 2022. 
 
Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade aktieägare  
Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett 
investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat 
ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare 
instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. 
Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare 
instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner. 
 

VIKTIGA DATUM 

Nyttjandeperioden inleds: 1 februari 2023 

Sista dag för handel av TO 7: 13 februari 2023 

Nyttjandeperioden slutar: 15 februari 2023 

Offentliggörande av utfall: 17 februari 2023 

Planerat datum för omvandling till aktier: 24 februari –  

2 mars 2023 

 

 

 

 
 

 

Optionslikvidens användande 
 
För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 7 nyttjas för teckning av aktier tillförs 
Plexian cirka 8,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 MSEK. 
 
Nettolikviden om cirka 7,9 MSEK avses i sin helhet att användas för utökad 
kommersialisering av plattformen. 
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