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VIKTIG INFORMATION
Informationen i denna broschyr utgör endast en förenklad beskrivning av erbjudandet att teckna units i QuickCool AB (556639-3913). Broschyren innehåller inte fullständigt
underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med prospektdirektivet (2003/71/EG). För fullständig information och villkor hänvisas till det
memorandum som upprättats av styrelsen för Bolaget. Detta memorandum kommer inför teckningstiden att finnas tillgängligt för nedladdning på www.quickcool.se.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare informations-, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Broschyren,
prospektet, anmälningssedlarna eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd
enligt ovan eller strider mot reglerna i sådant land. Varje investeringsbeslut skall grunda sig på en bedömning av innehållet i memorandumet i dess helhet. I den mån
informationen i denna broschyr avviker från informationen i memorandumet gäller vad som anges i memorandumet. Vare sig QuickCool AB (publ) eller Eminova
Fondkommission AB, som är Bolagets emissionsinstitut i föreliggande emission, lämnar några garantier, uttryckliga eller underförstådda, gällande informationen i denna
broschyr.

BAKGRUND OCH
MOTIV

QuickCool grundades 2003 och är ett medicintekniskt
företag med bas i Ideon Science Park i Lund. Företaget har
utvecklat ett patenterat system för att kyla hjärna och kropp,
huvudsakligen efter hjärtstopp. Övriga potentiella framtida
indikationer är behandling för stroke, sepsis och andra tillstånd
av svårbehandlad feber. QuickCools kylsystem är baserat på
en patenterad metod; ballongkatetrar förs in i näshålan och i
dessa cirkulerar en kall saltlösning. På så sätt utnyttjas näshålans
värmeväxlingsegenskaper för att reglera kroppstemperaturen.
QuickCool har sedan tidigare utvecklat en CE-märkt, patenterad
och kliniskt testad produkt för närvarande enbart inom
kliniska studier. Bolaget arbetar förnärvarande med att erhålla
nödvändiga certifieringar av den kommersiella versionen,
vilka består av CE-märkning för patientsäkerhet och ytterligare
säkerhetstester som fokuserar på användarsäkerhet.
Under augusti 2018 meddelade leverantören av Bolagets
flödesmätare, som var nödvändiga för produktens funktion,
att produktionen har upphört med omedelbar verkan. Bolaget
valde då att byta ut flödesmätaren mot en mer avancerad
ultraljudslösning. Ultraljudslösningen som enbart använder
redan existerande komponenter och bedöms kunna sänka
kostnaderna för produkten. Bytet av flödesmätare har medfört
försening i utvecklingsarbetet och marknadslanseringen.
Bolaget har tidigare bedömt att CE-märkningen av QuickCool®
SYSTEM skulle vara genomfört under första kvartalet 2019. Detta
bedöms nu inte vara sannolikt då arbetet med prototyp 4 och
0-serie försenats p.g.a. långa ledtider för komponenter. Övriga
delar av utvecklingsarbetet följer tidigare planer. Bolaget noterar
även en betydande osäkerhet om tillgång till kapacitet och
genomförandetid hos det certifieringsinstitut som ska genomföra
granskningen för CE-märkningen.
Ny EU-förordning om medicintekniska produkter MDR (Medical
Devices Regulations) har inneburit att certifieringsinstitutens
handläggningstider förlängts. Målsättningen är att genomföra CEmärkningen snarast möjligt. Med tanke de osäkerheter som finns

är bedömningen att en CE-märkning inte kan komma till stånd
under första kvartalet 2019 utan först senare under 2019.
Likviden som erhålls från föreliggande nyemission skall i sin
helhet användas till att bygga en kapitalbas som anses nödvändig
för att inte riskera tillfälliga stopp inför och efter Bolagets
planerade marknadslansering. Många av Bolagets leverantörer
tillämpar så kallade ”Minimum Order Quantity” som innebär att
Bolaget måste beställa fler komponenter än vad som kanske
behövs och därigenom belasta likviditeten. Kostnaderna per
enhet kommer att sjunka i takt med att volymerna ökas.
Den finansieringslösning som ingicks under sommaren 2018 om
14 Mkr kan endast ropas av i trancher om 2 Mkr där minst 25
bankdagar måste passera från dess att Bolaget erhåller likviden
från den tidigare avropade tranchen till dess att nästa tranch kan
avropas. När en tranch om 2 Mkr avropas sker också viss
fördröjning innan dess likvid erhålls. Denna fördröjning uppstår
p.g.g administrativa processer.
Detta innebär att Bolaget under perioder kan behöva mer likvid
än vad den nuvarande finansieringslösningen kan erbjuda för att
inte riskera förseningar i Bolagets
utveckling och marknadslansering.
Det är styrelsens bedömning att
befintligt rörelsekapital, i och
med Bolaget finansieringslösning,
är tillräckligt för den aktuella
verksamheten under den närmaste
tolvmånadersperioden. Likviden
som erhålls från föreliggande
företrädesemission bidrar till en
kapitalbas som kan användas
under de perioder där stora
kostnader måste erläggas och
som därigenom minskar risken för
förseningar i Bolagets utveckling och
kommersialisering.

VD HAR
ORDET
FREDRIK RADENCRANTZ

Som komplement till det finansieringsavtal som vi ingick med
European High Growth Opportunities Securitization Fund,
beslutades det vid en extra bolagsstämma den 19 november
2018 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare, i enlighet med vad som beskrivs i detta
informationsmemorandum.

genomförandetid hos det certifieringsinstitut som ska genomföra
granskningen för CE-märkningen. Det nya MDR-direktivet har
inneburit att certifieringsinstitutens handläggningstider förlängts.
Arbetet med att förbereda marknadsintroduktionen av
QuickCool® SYSTEM fortgår som planerat. En viktig del i
introduktionen är att tidigt starta marknadsbearbetningen
av ledande intensivvårdskliniker. För att möjliggöra detta
pågår förhandlingar med utvalda distributörer i Europa.
Intresset för QuickCool® SYSTEM är stort och som framgått av
pressmeddelanden så har fyra distributörsavtal slutits som
omfattar sju marknader i Europa; Storbritannien, Irland, Estland,
Lettland, Litauen, Portugal och Spanien. Förhandlingar pågår med
distributörer på flertalet andra marknader inom EU, inklusive
de övriga större marknaderna såsom Tyskland, Frankrike och
Italien. Den svenska marknaden kommer att bearbetas med egen
personal.

Denna företrädesemission säkerställer att vi har en flexibel
finansiering för att klara av de investeringstoppar som uppstår
när kostnaderna för EMC-testning, tredjepartstestning och inköp
av komponenter för 0-serien uppstår. Företrädesemissionen är
redan täckt av teckningsförbindelser till 3 MSEK.
Vi är i slutfasen av optimering, validering och verifiering
av mjukvaran till QuickCool® SYSTEM, uppdatering av
dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och
granskning av tekniska filer av vår notified body. Vi har formellt
orderlagt 0-serien av de första QuickCool® SYSTEM samt Nasal
Cooling Kits.

Parallellt pågår planeringen av två studier tillsammans
med Skånes Universitetssjukhus varav en pilotstudie om 5
hjärtstoppspatienter, och därefter en om 20 hjärtstoppspatienter.
Pilotstudien som är helt förberedd ska inledas genast efter att
CE-märkningen är slutförd. Målet med studierna är att visa att
QuickCool® SYSTEM kyler och är säkert. Studierna kommer att
ledas av Hans Friberg, docent i anestesi och intensivvård och
överläkare vid Skånes universitetssjukhus samt överläkare på
Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen. Friberg var ledande
i TTM-studien som publicerades i The New England Journal of
Medicine, 2013, med titeln ”Targeted Temperature Management
at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest”.

Vi har kontinuerliga möten med våra två samarbetspartner i
Sverige som sammansätter våra Nasal Cooling Kits respektive
kylenheter för att optimera tillverkningsprocessen, sluttestningen
och kostnaderna.
QuickCool har tidigare bedömt att CE-märkningen av Bolagets
nyutvecklade kylsystem, QuickCool® SYSTEM, skulle vara
genomfört under första kvartalet 2019. Detta bedöms inte vara
sannolikt idag då arbetet med prototyp 4 (4:e generationen)
och 0-serien försenats p.g.a. långa ledtider för komponenter
samt betydande osäkerhet om tillgång till kapacitet och

Vi känner att vi har ett stort intresse från marknaden för QuickCool® SYSTEM vilket bekräftas
av de avtal som tecknas med distributörer. Vi gör allt vi kan för att skynda på tidpunkten för
start av leveranser.
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Teckningskurs

3,00 kronor per unit, motsvarande 1,00 krona per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Erbjudet värdepapper

En (1) Unit bestående av tre (3) aktier samt en (1) teckningsoption.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 1,40 kronor per aktie. Löptid för
Ingående teckningsoption

teckningsoptionerna är från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med 30
november 2021.

Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är aktieägare i Quickcool har företrädesrätt att teckna Units
i Företrädesemissionen.
Företrädesrätt
Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) uniträtter för att teckna en
(1) ny aktie.

Teckningstid

28 november till och med 12 december 2018

Högst 2 137 394 units, motsvarande 6 412 182 aktier och 2 137 394 teckningsoptioner av serie TO2. Quickcool tillförs
Emissionsvolym

(före avdrag för emissionskostnader) 6 412 182,00 kronor vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare högst 2
992 351,60 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningsförbindelser

3,0 Mkr motsvarande ca 46,8 procent av antalet erbjudna units

Marknadsplats

Spotlight Stock Market

ISIN-kod BTU (betald tecknad unit)

SE0011985043

ISIN-kod uniträtter

SE0011985035

AKTIEINFORMATION

BOLAGSINFORMATION

ISIN-kod

SE0007604160

Företagsnamn (firma)

Quickcool AB

FISN-kod

QUICKCOOL/SH

Org.nr

556639-3913

CFI-kod

ESVUFR

LEI-kod

549300KXHGGVSL6YSY75

Kortnamn

QUICK

Antal utestående aktier innan emissionen

21 373 948 aktier

QUICKCOOL AB
Ideon Science Park, Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden

Telefon
+46 (0)46 286 38 40

Hemsida
www.quickcool.se

E-mail
info@quickcool.se

Org.nr
556639-3913

