Inbjudan till teckning av units
QuickCool AB | 556639-3913

Årligen drabbas miljontals människor av hjärnskador till följd av akuta sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp eller stroke. QuickCool AB har utvecklat en
kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd. Bolaget har en CE-märkt
och kliniskt testad produkt som nu utvecklas till en kommersiell produkt – The
QuickCool® System – vilken kyler ner kroppen till <36°C och därigenom
ökar sannolikheten för patienten att överleva akuta sjukdomstillstånd. Nu genomför QuickCool en emission av units inför kommande marknadslansering.

QuickCool i korthet

Produkt

QuickCool® System

QuickCool har en CE-märkt och kliniskt testad produkt
framtagen för kliniska studier och Bolaget utvecklar
i dagsläget en uppdaterad kommersiell version, The
QuickCool® System. Den kommersiella produkten
The QuickCool® System kommer att ha egenskaper
optimerade för framtida kylbehandlingar med enkel
hantering, oavbruten kylbehandling och precis temperaturreglering runt målområdet 36°C. Produkten består
av en kylapparat med tillhörande engångsset. Genom
engångssetet cirkulerar en kall saltlösning, vilken kyler
ner patienten via kroppens integrerade värmeväxlare
i näshålan. Att cirkulera den kalla saltlösningen minskar kroppens ämnesomsättning och syrebehov, vilket
dämpar många skadliga biokemiska processer som sätts
igång när syretillförsel upphört och därefter återkommer.

Kundnyttan

The QuickCool® System är ett portabelt kylsystem som
kan bibehålla en patient nedkyld till 36°C under en
längre tid. Genom The QuickCool® System kan således
en patients långvariga skador vid exempelvis plötsligt
hjärtstopp minskas, då kylmetoden minskar kroppens
ämnesomsättning och syrebehov. Eftersom The QuickCool® System är portabelt kan systemet hängas på
exempelvis sjukhussängen och hålla patienten nedkyld även vid transport. Detta gynnar patienten då en
konstant nedkylning medför skydd mot hjärnan och
därigenom en reducerad risk för bestående hjärnskador.

Marknad

Kylbehandlingsmarknaden omfattar för närvarande
indikationerna hjärtstopp, intensivvårdspatienter med

svårbehandlad feber och för tidigt födda barn med syrebrist. Det pågår även forskning kring de potentiella indikationerna stroke, traumatiska skallskador, hjärnskakning,
hjärtinfarkt och sepsis. Den svenska sjukvården är pionjärer inom kylbehandling medan andra marknader, såsom
exempelvis USA, traditionellt inte i lika stor utsträckning
använt kyla som standardbehandling, trots rekommendationer från American Heart Association (AHA) sedan över
tio år tillbaka.
QuickCools primära indikationer är hjärtstopp och
feberbehandling. Årligen drabbas cirka 10 000 svenskar
respektive cirka 360 000 amerikaner av hjärtstopp utanför
sjukhus och färre än 10 procent av dessa överlever. Oddsen för överlevnad förbättras markant med kylbehandling
och den nuvarande underpenetrerade globala marknaden
för hjärtstopp uppskattas av styrelsen till cirka en miljard
SEK. Den globala marknadspotentialen uppskattas av
QuickCools styrelse till flera miljarder SEK.

Emissionslikvidens användande

Med emissionslikviden avser QuickCool att bygga upp en
stabil produktion av The QuickCool® System samt bygga
upp en försäljningsorganisation. Bolaget har som målsättning att påbörja marknadslansering av The QuickCool®
System i Skandinavien under 2017 och genom emissionslikviden avser Bolaget att stärka organisationen genom
ytterligare rekryteringar. Bolaget avser även att genomföra
kliniska studier med den kommersiella produkten för att
undersöka ytterligare potentiella indikationer och därigenom förstärka Bolagets portfölj.
Med ”QuickCool” avses QuickCool AB med
organisationsnummer 556639-3913.

”Marknadspotentialen för kylbehandling är
omfattande och underpenetrerad då ett stort
antal länder ännu inte har börjat använda
kylbehandling vid indikationerna hjärtstopp
eller svårbehandlad feber. Vi bedömer att den
underpenetrerade marknaden globalt har
ett värde om cirka en miljard SEK årligen
medan marknadspotentialen uppgår till flera
miljarder SEK globalt.”

VD John Wennborg har ordet
I december 2015 noterades QuickCool på AktieTorget och
i samband med noteringen presenterades en utvecklingsplan som vi följer, innebärande att vi nu närmar oss marknadslansering. Närmast planerar QuickCool att ta fram
en funktionell systemprototyp som sedan ska CE-märkas
och produktcertifieras. Målsättningen är att slutföra dessa
aktiviteter under innevarande år. Utvecklingsorganisationen har inför marknadslanseringen stor hjälp av våra två
Advisory Boards, som bidrar med strategiskt stöd och att
säkerställa att slutanvändarnas behov och önskemål tas
tillvara.
Marknadspotentialen för kylbehandling är omfattande och underpenetrerad då ett stort antal länder ännu
inte har börjat använda kylbehandling vid indikationerna
hjärtstopp eller svårbehandlad feber. Årligen överlever endast cirka 10 % av de som drabbas av hjärtstopp, men med
kylbehandling kan oddsen förbättras markant. Vi bedömer
att den underpenetrerade marknaden globalt har ett värde
om cirka en miljard SEK årligen medan marknadspotentialen uppgår till flera miljarder SEK globalt. Vår förhoppning är att QuickCools potentiella marknad i framtiden
även kommer inkludera indikationerna stroke, feber och
sepsis då detta – trots att marknadspotentialen redan idag
är omfattande – skulle innebära mycket stora möjligheter.
I dagsläget genomför vi en EU-finansierad klinisk kylstudie, Cool Stroke 2, vars syfte är att undersöka huruvida kylbehandling har en god hjärnskyddande effekt vid
stroke. Studien är en del av EU-projektet EuroHYP-1. Vår
förhoppning är att de kliniska kylstudierna ska rendera i
globala rekommendationer i stil med dem för indikationen
hjärtstopp. Indikationen stroke bedömer vi ha en marknadspotential större än 20 miljarder SEK.
På kort sikt avser vi att lansera The QuickCool®
System i Skandinavien och etablera referenskunder.

Målsättningen är att under 2017 leverera The QuickCool®
System till de skandinaviska marknaderna. Vi har även
som ambition att undersöka distributörer inför Bolagets
framtida marknadsexpansion. Emissionslikviden planeras
härutöver att finansiera en klinisk studie avseende effekten
av att behålla patienter nedkylda under uppvaknandet. Det
är idag vanligt att patienten vid uppvaknandet drabbas
av feber som en bieffekt av sedering och kylbehandling,
något som är förknippat med sämre utfall. Om studien ger
positivt utfall kommer vår kylbehandling att vara ensam i
sitt slag i branschen att erbjuda funktionen feberskydd vid
uppvaknandet efter kylbehandling.
QuickCool står inför en spännande produktlansering av en unik hjärnskyddande metod och jag vill önska
både befintliga och nya ägare varmt välkommna att genom
aktuell emission teckna units i ett bolag med en innovativ
lösning inom ett tillväxtområde.
John Wennborg,
VD, QuickCool AB

Bild från utvecklingsmiljö – QuickCool, IDEON Lund

Historiska och kommande målsättningar i korthet
2015
� Produktspecifikationen för The QuickCool® System klar
� Utvecklingsorganisation byggs upp
2016
� Re-certifiering av ISO 13485
� Forskningsråd (Scientific Advisory Board) bildat
• Första patient rekryterad till Cool Stroke 2 (EuroHYP-1)
• Funktionell The QuickCool® System-prototyp färdigställd
• Produktcertifiering och CE-märkning av The QuickCool® System
under 2016/2017
2017
• Start av klinisk studie med The QuickCool® System (36°C) med
målsättningen att inkludera ytterligare indikationer
• Uppbyggnad av försäljningsorganisation
• Produktionsstart
• Start av marknadsbearbetning
• Lansering av TheQuickCool® System i Sverige och Skandinavien
• Säljstart av The QuickCool® System

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningstid: 17 november – 1 december 2016.
Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 11 november 2016. Den som på
avstämningsdagen innehar aktier i QuickCool äger
företrädesrätt i emissionen. Sista dag för handel
i QuickCools aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 november 2016. Första dag
för handel i QuickCools aktie utan rätt att erhålla
teckningsrätter är den 10 november 2016. För varje
befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av sex
(6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
En (1) unit består av fyra (4) nya aktier och tre (3)
vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs: 13,40 SEK per unit, motsvarande
3,35 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO
1 erhålls vederlagsfritt.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 188
000 aktier och högst 2 391 000 teckningsoptioner av
serie TO 1, motsvarande 10 679 800 SEK respektive
10 281 300 SEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner

nyttjas till högsta lösenkurs tillförs QuickCool
totalt cirka 21 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsförbindelser: QuickCool har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser
om cirka 56 % av emissionsvolymen.
Antal aktier innan emission: 4 782 000 aktier.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money):
Cirka 16 MSEK.
Handel med uniträtter: Handel med uniträtter
kommer att ske på AktieTorget under perioden 17
– 29 november 2016.
Handel med BTU: Handel med BTU (Betald
Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från
och med 17 november 2016 och pågå fram till
dess att emissionen är registrerad av Bolagsverket.
Denna registrering beräknas ske under första halvan av januari 2017.
Marknadsplats: QuickCools aktie är noterad på
AktieTorget.

Hänvisning till memorandum
Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I memorandumet för QuickCool finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut kan fattas ska dessa risker
tillsammans med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant genomläsas. Memorandumet finns tillgängligt för
nedladdning på bolagets (www.quickcool.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR
Erbjudandet
Extra bolagsstämma i Quickcool AB beslutade den 2 november 2016 att godkänna styrelsens beslut från den 14 oktober 2016 att genom företrädesemission öka
Quickcool AB:s aktiekapital med högst 2 550 400 SEK genom nyemission av
högst 3 188 00 aktier envar med ett kvotvärde om 0,80 SEK till en teckningskurs
om 3,35 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna i företrädesemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 10 679 800 SEK.
Det beslutades även att genom företrädesemission emittera högst 2 391 000
teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en ny aktie
i bolaget. Genom nyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan
aktiekapitalet komma att öka med högst 1 912 800 SEK.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 11 november 2016 var aktieägare i Quickcool AB äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till
tidigare innehav varvid sex (6) gamla aktier ger rätt till teckning av en (1) unit.
Varje unit består av fyra (4) nya aktier samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren
till teckning av en (1) ny aktie i Quickcool. För information om TO 1, se nedan.
Uniträtter (”UR”)
Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av uniträtter. För varje befintlig
aktie erhålls en (1) uniträtt. Sex (6) sådana uniträtter berättigar till teckning av
en (1) unit. Varje unit bestående av fyra (4) nya aktier och tre (3) vederlagsfria
teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs
Teckningskursen är 13,40 SEK per unit dvs 3,35 SEK per aktie. Courtage
utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till
deltagande i företrädesemissionen var den 11 november 2016. Sista dag för
handel i Quickcool AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var
den 9 november 2016. Första dag för handel i Quickcool AB:s aktie utan rätt till
deltagande i företrädesemissionen var den 10 november 2016.
Teckningstid
Teckning av units skall ske under tiden från och med den 17 november 2016
till och med kl. 15:00 den 1 december 2016. Efter teckningstidens utgång blir
outnyttjade uniträtter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade uniträtter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från
Euroclear.
Handel med uniträtter
Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden 17 november
2016 till och med den 29 november 2016. Aktieägare skall vända sig direkt
till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra
köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förvärvas under ovan nämnda
handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de
uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Quickcool AB på avstämningsdagen. Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den
1 december 2016 eller säljas senast den 29 november 2016 för att inte förfalla
värdelösa.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 11
november 2016 var registrerade i den av Euroclear för Quickcool AB:s räkning
förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande
inbetalningsavi, särskild anmälningssedel, anmälningssedel för teckning utan
företräde samt folder innehållande en sammanfattning av villkor för företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Information kommer
att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.
se, Quickcool AB:s hemsida www.quickcool.se samt Aqurat Fondkommission
AB:s hemsida www.aqurat.se för nedladdning. Den som är upptagen i den i
anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera,

erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar
registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning
senast kl. 15:00 den 1 december 2016. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen,
eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln
enligt följande två alternativ:
1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning
skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.
2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvas
eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag
för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln
uppge det antal uniträtter som utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för
samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall VP-konto anges som referens. Ofullständig eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild
anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission AB på nedanstående
telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas
eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast
klockan 15.00 den 1 december 2016. Anmälan är bindande.
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Quickcool
Box 7461
103 92 Stockholm
Fax: 08-684 05 801
Tfn: 08-684 05 800
E-mail: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Quickcool AB är förvaltarregistrerade hos
bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningssedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för
företrädesemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning
och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank
eller förvaltare.
Teckning utan företrädesrätt
Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln
”Teckning utan stöd av uniträtter” som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se), Quickcool AB:s hemsida (www.
quickcool.se), Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) eller
AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).
För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan
företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner
från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av
dessa. Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om
förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i
så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.
Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan
avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel ”Teckning
utan stöd av uniträtter”, i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes
kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar
kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Aqurat
Fondkommission AB tillhanda senast klockan 15.00 den 1 december 2016.
Anmälan är bindande.

Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall
styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt
besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.
I första hand skall tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter
ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av uniträtter,
oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det
fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av nya units och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand skall tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av uniträtter
ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning
till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det
antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas
genom översändande av tilldelnings¬besked i form av en avräkningsnota. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och
likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast
fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet
från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan dessa units
komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse
komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA,
Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att
teckna units i företrädesemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission
AB på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund
av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder
där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder
än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare
med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget
erbjudande att teckna units i Quickcool AB till aktieägare i dessa länder.
Betalda och tecknade units (”BTU”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket
normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en
VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett
på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot
tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär
erhåller information från respektive förvaltare.
Handel i BTU
Handel med BTU äger rum på AktieTorget från och med den 17 november 2016
fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade
units är bokförda som BTU på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 2, 2017.
Leverans av aktier och teckningsoptioner
Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske under vecka 2, 2017, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan
särskild avisering från Euroclear.
Offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Quickcool AB att
offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.
Rätt till utdelning
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption
av serie TO 1 medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag
för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid
Bolagsverket.
Aktiebok
Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med
uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear
Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid
nyteckning av aktie med mera styrs dels av Quickcool AB:s bolagsordning
som finns tillgänglig via Quickcool AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen
(2005:551).
Övrigt
Styrelsen i Quickcool AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt
tiden för betalning. Teckning av nya units, med eller utan stöd av uniträtter, är
bindande.
För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för dessa nya units
kommer Quickcool AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas,
belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.
Handel i aktien samt teckningsoptionen
Aktierna i Quickcool AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under
kortnamnet QUICK och har ISIN-kod SE0007604160. Handel i teckningsoption
TO 1 kommer ske på AktieTorget under kortnamn QUICK TO 1 med ISIN-kod
SE0009267990. De nya aktierna samt teckningsoptionerna tas upp till handel i
samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker.
Teckningsoption TO 1
En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en
(1) ny aktie i Quickcool AB. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av
den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella
kursstatistik under den period om 20 handelsdagar som slutar två bankdagar
innan utnyttjandeperioden börjar. Quickcool AB kommer att offentliggöra
teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga
4,30 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 3,35 kronor per aktie.
Teckning av aktier i Quickcool AB med stöd av teckningsoptioner av serie TO
1 kan äga rum under perioden från och med 11 januari 2018 till och med den 1
februari 2018.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 finns i memorandumet.

