
 

  

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser 

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Plexian AB (publ) (”Plexian” 
eller ”Bolaget”) anföra följande. 

Efter lämnandet av årsredovisningen för 2021, innehållande de senast fastställda balans- och 
resultaträkningarna, har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat som 
också har offentliggjorts genom pressmeddelanden och bokslutskommuniké, se www.plexian.se. 

• Johan Möllerström utses till ny VD. Johan Möllerström är civilekonom med examen inom 
finansiell strategi från Lunds universitet. Han besitter erfarenhet och kompetens inom 
förhandling, affärsplanering, internationella affärer, entreprenörskap och försäljningsledning. 
Han har även lång erfarenhet av scaleups och affärstillväxt. 
 

• Fredrik Knutsson från Twilio rekryteras som CCO & Vice VD. Fredrik kommer senast från det 
amerikanska mjukvaruföretaget Twilio där han var chef över bolagets affärsverksamhet i 
Norden, Benelux, Iberia och Italien. 
 

• Ny strategi och besparingsprogram lanseras, vilken på sikt förväntas halvera Bolagets 
negativa kassaflöde (burn rate) per månad från nuvarande nivåer om cirka tre MSEK. 
 

• Avtal tecknas med Baresso, en av Sveriges ledande ehandlare inom hår- och skönhetsvård. 
Avtalet innebär att Plexian kommer att hjälpa Baresso att bygga fortsatt lojalitet gentemot 
sina kunder genom personliga rekommendationer och fördelaktiga erbjudanden baserat på 
analys av transaktionsdata i plattformen Edge 
 

• Fastighetsbolaget Hub Park har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Plexian kommer 
att tillhandahålla en skräddarsydd version av plattformen Edge till Hub Park och Hub Parks 
kunder. Genom att samla in data som sedan analyseras via Edge, som också gör det möjligt 
att mäta och spåra effekten av beteendeförändring, kan Hub Park erbjuda en än mer 
heltäckande servicelösning för sina kunder. 
 

• Periodens emissioner har tillfört 44 872 KSEK till Bolaget i eget kapital, vilket tillfört Bolaget 
15 025 KSEK i likvida medel efter justering för emissionskostnader. Den återstående likviden 
på 12 500 KSEK från vårens nyemission till Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ) 
har ej betalats och Plexian har inlett ett skiljeförfarande. Likviden för den riktade 
nyemissionen i december inkommer i Januari 2023. 
 

• Under perioden har Henric Blomsterberg och Sami Sulieman valts in i styrelsen. Henric har 
en mycket lång erfarenhet av detaljhandel såväl traditionell handel, som online-handel och 
kommer därför att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta utvecklingen av Plexians plattform 
Edge. Sami har lång erfarenhet som entreprenör och av att äga, bygga samt driva bolag 
inom olika branscher, inte minst inom finansbranschen. Han är även en av medgrundarna 
till Plexian. 
 

• Skiljedom avseende tvisten med Norberg & Partner ska meddelas den 7 juli 2023. 
 

• Teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 8,2 MSEK avseende teckningsoptioner 
av serie TO 7 ("TO 7"), innebärande att 100 procent av emissionsvolymen i TO 7 är 
garanterad. 

• Utfallet vid nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 7 uppgick till 58,9 procent och Plexian 
tillfördes därmed 4,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 
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MSEK. Aktiekapitalet ökar med 2 893 228,2 SEK genom utgivande av 19 288 188 nya aktier. 
Återstående cirka 41,1 procent, motsvarande cirka 3,4 MSEK, kommer tecknas i en riktad 
nyemission i Plexian i enlighet med ingångna garantiåtaganden. 
 

• Extra bolagsstämman i Plexian har beslutat om att implementera incitamentsprogram 
2023/2026A till ledande befattningshavare och övriga anställda samt 2023/2026B till 
styrelsen. 

_____________________________ 

Signatursida följer 
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Malmö den 28/2 - 2023 

 

_________________________ 
Per-Ola Rosenqvist (ordförande) 

 

_________________________ 
Henric Blomsterberg 

 

_________________________ 
Sami Sulieman 

 

  2023-02-28 10:00:52 UTCSignerat 4459360 3 / 4Oneflow ID Sida



Deltagare

 PO ROSENQVIST Sverige

Signerat med E-signering

PO Rosenqvist

p.o@ironblock.se

2023-02-28 08:01:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 SAMI SULIEMAN Sverige

Signerat med E-signering

Sami Sulieman

sami@malmoanglarna.se

2023-02-28 10:00:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 HENRIC BLOMSTERBERG Sverige

Signerat med E-signering

Henric Blomsterberg

henric.blomsterberg@blomsterbergs.se

2023-02-28 08:07:45 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2023-02-2807:59:12
                    Plexian AB (publ) skapade avtalet och bjöd in PO Rosenqvist, Sami Sulieman, Henric Blomsterberg.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-2808:01:13
                    PO Rosenqvist öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-2808:01:20
                    PO Rosenqvist signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-2808:07:28
                    Henric Blomsterberg öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-2808:07:45
                    Henric Blomsterberg signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-2810:00:46
                    Sami Sulieman öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-2810:00:52
                    Sami Sulieman signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2023-02-2810:00:52
                    Alla undertecknare har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/4459360/9b842336a1f9f3a077a025c8e4e1806f957df777/?asset=verification.pdf

