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QuickCool AB: Flaggningsmeddelande 
 
Efter att QuickCool AB:s (”QuickCool”) emission av units avslutades den 1 december 2016 uppstod 
flaggningsskyldighet för två av de större aktieägarna tillika styrelseledamöterna i bolaget, Tadeusz Wieloch och 
Fredrik Lindblad. Genom emissionen nyemitterades 3 188 000 aktier och 2 391 000 teckningsoptioner av serie TO 
1. 
 
Tadeusz Wielochs innehav i QuickCool uppgick före emissionen till 682 750 aktier (14,28 procent av röster och 
kapital). Efter emissionen uppgår innehavet i QuickCool till 712 602 aktier (8,94 procent av röster och kapital). 
 
Fredrik Lindblads innehav i QuickCool uppgick före emissionen till 643 125 aktier (13,45 procent av röster och 
kapital). Efter emissionen uppgår innehavet i QuickCool till 672 977 aktier (8,44 procent av röster och kapital). 
 
Ovan nämnda huvudägare överlät i samband med emissionen teckningsrätter till styrelsens förfogande för att 
främja en god grund i kapitaliseringen genom att på förhand skriftligen avtala om en del av emissionen. 
 
Finansiell rådgivare 
Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till QuickCool i samband med emissionen. 
 
För information om QuickCool AB, vänligen kontakta 
John Wennborg, VD 
Telefon: 046-286 38 40 
E-post: john.wennborg@quickcool.se 
 
Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e december 2016. 

 

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi 
(otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The 
QuickCool System. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för 
hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i 
näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten 
kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science 
Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se 
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