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Pressmeddelande 
Lund, Sverige, 25 oktober 2021 
 
Sista dag för handel med BTA i GPX Medical 
 
Företrädesemissionen i GPX Medical AB (publ) ("GPX Medical" eller "Bolaget") om cirka 27,4 
miljoner SEK före emissionskostnader har idag registrerats hos Bolagsverket och betald 
tecknad aktie (BTA) kommer därmed att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel med BTA 
är den 28 oktober 2021 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 
3 november 2021. 
 
Genom företrädesemissionen ökar GPX Medicals aktiekapital med 751 788,03 SEK till 1 503 576,06 
SEK. Antalet aktier ökar med 10 524 990 till 21 049 980 aktier. 
 
Information om BTA 
Kortnamn: GPXMED BTA 
ISIN-kod: SE0016829352 
Sista handelsdag: 28 oktober 2021 
 
Rådgivare 
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå 
agerar legal rådgivare till GPX Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat 
Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se 
 
____________________________________________________________________________ 
 
GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna 
hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling 
och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad 
vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget 
grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ 
First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified 
Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se 
 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster 
inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv 
(M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv 
svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och 
investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står 
under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. 
För mer information se: www.stockholmcorp.se 
 
 


