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Nu faller löven från träden och hösten är här. Det markerar också GPX Medicals första år som noterat bolag på Nasdaq First
North. I samband med att klockan ringde in handeln i aktien fick bolaget hundratals nya aktieägare och jag vill passa på att tacka
för förtroendet. Nyemissionen i samband med noteringen gav möjligheten att bygga upp teamet i bolaget, slutföra designen av
NEOLA® för att kontinuerligt övervaka för tidigt födda barns lungor samt starta implementeringen av kvalitetssytemet ISO 13485
som behöver vara på plats för att sälja NEOLA® till sjukhus.
Vi har under året levererat helt enligt den plan som presenterades vid noteringen av bolaget. Teamet har stärkts med tre personer inom teknisk expertis, medicinsk kompetens samt kommersialisering. Designen av NEOLA® är färdigställd, kvalitetssystemet
implementeras och under vintern producerar vi en förserie om tio NEOLA®. Utöver detta har vi sålt vårt första NEOLA®-system till
Tyndall National Institute på University College Cork (UCC) för att användas i en stor studie på nyfödda barn i samarbete med The
Irish Centre for Maternal and Child Health Research på Irland (INFANT). Studien, som leds av internationellt erkända neonatologen
Prof. Dempsey, startar under hösten 2021.
Vår första försäljning av NEOLA®-systemet är inte bara en uppnådd milstolpe utan kommer också att vara viktigt för att validera vår
teknik. Affären visar att vi attraherar de allra tyngsta inom forskning på neonatal-området och att behovet är stort att få in ny modern medicinteknik i vården av de för tidigt födda barnen, så att fler kan räddas till livet, och till ett liv utan allvarliga funktionshinder.
Denna bild stärks av att det amerikanska läkemedelsverket, FDA, tillsatt initiativ för att premiera medicinteknik riktad till barn. I juli
lämnade vi in en så kallad pre-submission till FDA och under hösten kommer vi att arbeta fram en klinisk valideringsplan i linje med
FDAs riktlinjer. USA är vår viktigaste marknad och därför känns det extra roligt att vi dessutom blivit antagna till Business Swedens
tillväxtprogram för internationalisering och uppskalning av Sveriges främsta teknikbolag.
Framtiden ser ljus ut för bolaget. Det är inte bara de för tidigt födda barnen som har behov av kontinuerlig monitorering av lungorna. Därför var det av strategisk vikt att bolaget i juli beviljades ett patent i Kina som möjliggör lungmonitorering av andra patientgrupper såsom barn, och i en framtid potentiellt även vuxna.
Nu fortsätter vår tillväxtresa. Under den 24 september till den 8 oktober 2021 inbjuds
aktieägare att delta i en företrädesemission som syftar till att finansiera produktutveckling
och CE-märkning av GPX Medicals första produkt NEOLA®, vars kommersialisering påbörjas under 2023. I samband med företrädesemission välkomnar vi nya starka investerare i
bolaget som storägare, affärsmännen och medtech investerarna Anders Pettersson, Mikael
Hägg och Roland Schylit, via ANMIRO AB. De har en lång erfarenhet av att bygga bolag
med ett starkt fokus på kommersialisering, så att de väljer att investera i GPX Medical ser vi
som ett kvalitetstecken och visar på bolagets stora potential framåt. Det är även glädjande
att så många befintliga ägare valt att teckna sig för ytterligare aktier i Bolaget och deltaga i
företrädesemissionen.
GPX Medical befinner sig i en spännande utvecklingsfas och står inför ett händelserikt
år med leveransen av vårt första sålda NEOLA®-system till sjukhuset INFANT Center på
Irland, uppstarten av en stor klinisk studie på nyfödda barn, validering av vår medicintekniska produkt och inte minst ett intensifierat arbete med vår kommersialiseringsstrategi. Den
föreslagna företrädesemissionen kommer att stärka bolagets förmåga att ta NEOLA® till
marknaden med målet att ge för tidigt födda barn en bättre start i livet.
Varmt välkommen att delta på denna spännande tillväxtresa!
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NYHETER GPX MEDICAL
NEOLA® LEVERERAS TILL IRLAND
I mitten av september skickades det första sålda NEOLA®-systemet iväg till INFANT Research Centre på University College Cork
på Irland. Vi ser fram emot starten av den stora kliniska studien på
upp till 200 nyfödda barn som ska starta senare i höst!

I juli lämnades en pre-submission för NEOLA® in till
amerikanska läkemedelsverket FDA.

GPX Medical beviljades ett nytt patent i Kina för en
uppfinning där ljuskällan positioneras inuti kroppen vid
mätning av gas i lungorna.

GPX Medical har blivit antagna till Business Swedens
tillväxprogram för internationalisering och uppskalning.

En extra bolagsstämma hölls den 14 september och
beslutade om företrädesemission med teckningstid
24 september - 8 oktober 2021.

UPPFÖLJNING AV MÅL
Sedan listningen på Nasdaq First North Growth Market den 2 oktober 2020 har mycket hänt i GPX Medical och nedan följer en uppdatering
på status för de olika områdena och milstolparna som bolaget har bakom och framför sig.
Status
Utökad organisation
Organisationen förstärktes i början av året med tre nyckelrekryteringar inför bolagets kommersialisering av NEOLA®. Genom
rekryteringarna tillfördes bolaget kompetens inom kliniska studier, affärsutveckling, produktutveckling och medicintekniskt
regelverk. Därefter har teamet förstärkts ytterligare med ännu en Medical Advisor som tillför värdefull insyn i arbetet på neonatalavdelning där NEOLA® ska användas.
Försäljning
Bolaget har fått sin första order av NEOLA® som kommer att användas i forskningssyfte till INFANT Research Centre på
University College Cork på Irland. Bolaget har även signerat sitt första distributörsavtal med BTC Health för marknaderna
Australien, Nya Zeeland, Singapore och andra länder i Oceanien.
Produktutveckling
Arbetet med NEOLA® pågår för fullt. Under vintern kommer en för-serie av cirka tio enheter att produceras.
Kvalitetssystem
Implementeringen av kvalitetssystemet ISO 13485 pågår enligt plan.
Regulatorisk process
Den regulatoriska processen med amerikanska läkemedelsverket FDA är inledd genom en inskickad pre-submission i juli
som följs upp med möte med FDA för vägledning av den regulatoriska processen framåt.
Klinisk validering
Bolaget har påbörjat en klinisk valideringsplan och planerar för att validera NEOLA® under 2022. Under hösten 2021 genomförs en stor klinisk studie på barn på INFANT Research Centre på University College Cork på Irland, vilket kommer ge
lärdomar inför valideringen, då studien innebär, att bolaget får tillgång till värdefull data.

FÖRETRÄDESEMISSIONES ERBJUDANDE I SAMMANDRAG
Teckningstid
24 september 2021 till och med den 8 oktober 2021.

Avstämningsdag
21 september 2021.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 2,60 SEK per aktie.

Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter som ej sålts senast den 5 oktober
2021 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 8
oktober 2021 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning.

Emissionsvolym
Erbjudandet omfattar högst 10 524 990 nyemitterade aktier som vid fullt utnyttjande motsvarar totalt
27 364 974 SEK.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 21 september 2021
var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden
AB, för GPX Medical räkning, förda aktieboken, äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation
till tidigare innehav av aktier.
Teckningsrätter
För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs
en (1) teckningsrätter för teckning av en (1) aktier.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq
First North mellan 24 september 2021 fram till dess att
Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA
omvandlats till aktier.
Utspädning
10 524 990 aktier motsvarar en utspädningseffekt om
50 procent av kapitalet och rösterna (beräknat som
antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen
dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).

Handel med teckningsrätter
24 september 2021 till och med den 5 oktober 2021.

Teckna redan idag!
För fullständing information, läs prospektet på GPX Medicals hemsida www.gpxmedical.se
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Nästa investerarbrev kommer till vintern 2021
Följ oss för löpande uppdateringar på Facebook, LinkedIn och Twitter!

