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QuickCool förstärker sin organisation med en erfaren CTO 
 
Joakim Nilsson börjar som Chief Technology Officer (CTO) den 28 augusti 2017. 
 
Som en del av bolagets förändring från utvecklingsbolag till ett bolag fokuserat på marknad och försäljning 
har Joakim Nilsson rekryterats till QuickCool AB som CTO med start den 28 augusti.  
Bolaget kommer successivt att fasa ut konsultorganisationen mot egen, handplockad personal. Bolaget 
anställer nu en nyckelperson som förstärker bolagets kompetens och erfarenhet i grunden. 
Joakim tillför en unik erfarenhet av medicinteknik och system med integrerad kyla. Han har de senaste 8 
åren arbetat som utvecklingsingenjör på det medicintekniska bolaget Xvivo Perfusion AB i Lund (Vivoline 
Medical AB). I sin tidigare roll har Joakim varit ansvarig för ett egenutvecklat system inom området 
transplantation och den elektriska/elektro-mekaniska konstruktionen som används för att bland annat kyla 
lungor. 
 
Joakims erfarenheter av kontinuerligt produktutvecklingsarbete, testning, underhåll, service och utbildning 
av medicintekniska produkter i kombination med hans tekniska och praktiska kunnande av att utveckla 
prototyper, säkerställa godkända tredjepartstestningar och CE-märkning av komplexa system är unika. 
Joakims intresse för medicinteknik började på Jostra AB där han ansvarade för service och hjälpte till med 
både lansering och utbildning av hjärt-och lungmaskiner i en internationell miljö. 
 
”Joakim är en hårt arbetande, kunnig och driven person med mångåriga internationella erfarenheter från 
liknande branscher. Rätt person på rätt plats, helt enkelt! Joakim kommer att tillföra mycket driv, 
kunnande, vetande, inblick, klokhet och skicklighet i sin nya roll hos QuickCool”, säger VD Fredrik 
Radencrantz.” 
 
"Jag ser med glädje fram emot min start på Quickcool AB och de arbetsuppgifter som ligger framför mig. 
Att utveckla produkter som hjälper andra till ett bättre liv ligger mig varmt om hjärtat och jag är övertygad 
om att QuickCool system kommer uppskattas av såväl patient som operatör” säger Joakim Nilsson. 
 
För frågor avseende ovanstående information, vänligen kontakta 
Fredrik Radencrantz, VD 
Telefon: 046-286 38 40 
E-post: fredrik.radencrantz@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 2017-08-21. 

 

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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