
 

 

 

 

    Pressmeddelande 14 oktober 2016 

Uppdatering BrainCool ABs verksamhet inom idrottsmedicin 

 

Styrelsen i BrainCool AB (publ) presenterar en tidsplan för utdelning av verksamheten 

inom idrottsmedicin för behandling med medicinsk kylning vid hjärnskakning 

I syfte att driva verksamheten inom idrottsmedicin och medicinsk kylning vid hjärnskakning 

med fortsatt hög effektivitet och fokus kommer nu ett dotterbolag, IQool Technologies AB 

(”IQool”), att etablerats. Målsättningen är att dela ut det nya bolaget till BrainCools aktieägare 

och därefter notera bolaget under det andra eller tredje kvartalet 2017, efter att ha genomfört 

hela säsongens  studie inom ishockey i samarbete med SHL för behandling av hjärnskakning.  

Det nya bolaget kommer efter notering att etablera en egen styrelse som kommer att vara skild 

från BrainCools. Redan nu kommer en egen styrgrupp att etableras och kommer under 

tidsperioden fram till den planerade utdelningen att bygga en organisation och struktur. 

Målsättningen är också att slutföra produktutveckling för produkten PolarCap System.  

En projektledare kommer anställas i det nya bolaget med ansvar för att driva den pågående 

studien samt även för att utvärdera andra potentiella affärsområden inom idrottsmedicin, 

nationellt och internationellt. Bengt Furberg, nuvarande styrelseledamot i BrainCool, kommer 

att övergå till styrelsen i dotterbolaget där även BrainCool ABs VD Martin Waleij kommer att 

medverka parallellt med uppdraget som VD för BrainCool AB. Nya resurser kommer att 

utvärderas och ledamöter att nomineras till respektive styrelse. 

BrainCool ABs styrelse genomför en s.k. Lex ASEA-utredning vilken förväntas vara färdig i 

linje med tidsplanen. Lex ASEA-reglerna innebär att aktierna i ett dotterbolag under 

vissa förutsättningar kan delas ut skattefritt till BrainCools aktieägare i proportion till deras 

aktieinnehav i moderbolaget.  

VD Martin Waleij kommenterar: 

- Både styrelse och ledning ser en stor potential för medicinsk kylning inom det 

idrottsmedicinska området. Slutkunderna inom detta affärssegment finns dock på en marknad 

som väsentligt skiljer sig från övriga affärsområden inom BrainCool ABs huvudverksamhet. 

Vi ser därför en avknoppning som det mest naturliga och effektiva sättet att bibehålla ett 



 

 

starkt fokus inom de olika verksamhetsgrenarna. Vi ser även att detta är rätt väg att gå för att 

på ett optimalt sätt fortsätta bygga värden för våra aktieägare. 

Efter en genomförd Lex ASEA-utdelning kommer såväl styrelsearbete som ledningsresurser 

att separeras, varför vi redan nu planerar utifrån ett sådant scenario. Vi räknar med att 

adjungera nya resurser till styrelsen för dotterbolaget med relevant erfarenhet av marknaden 

och de affärsbetingelser som karaktäriserar idrottsmedicin.  

BrainCool och dotterbolaget IQool kommer att etablera ett nära samarbete avseende den 

fortsatta produktutvecklingen med ett licensavtal som grund. Den underliggande teknologin 

för våra produkter är densamma, även om sjukvårdsmarknaden och marknaden för 

idrottsmedicinska produkter i mångt och mycket skiljer sig åt. BrainCool AB avser att fortsatt 

driva de regulatoriska processerna och produktionsprocesser där stora synergier finns vilket 

säkrar en fortsatt hög kostnadseffektivitet och utvecklingstakt. 

För ytterligare information: 

Martin Waleij - VD 

Telefon: 0733-93 70 76 

E-post: martin.waleij@braincool.se 


