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Lund, 2018-01-02 

Bäste Aktieägare, 

Alla på QuickCool önskar Dig god fortsättning på det nya året! 

December månad var en aktiv och hektisk månad. Mycket skulle hinnas med innan julledigheten. 

Månaden präglades av arbetet kring vår nyemission. 

Vi deltog på Sedermeras Investerarträffar både i Malmö och Stockholm samt besökte Aktiespararnas 

lokala förening i Malmö. Samtliga var välbesökta och många intressanta frågor ställdes. En vanlig 

fråga som ställdes var huruvida vi har produktionskapacitet för att klara leveranserna när vi väl 

påbörjar försäljningen. Vi känner oss väl förberedda och vi kommer att klara av framtida leveranser.  

Vi tackar för förtroendet! Den 14 december 2017 avslutades teckningstiden i QuickCools 

företrädesemission av aktier. Företrädesemissionen tecknades till cirka 15,6 MSEK, motsvarande en 

teckningsgrad om cirka 98 procent. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på 

AktieTorget till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen som beräknas ske om två 

veckor.  

Vi har erhållit godkänt på våra biokompabilitetstester som genomfördes i USA på våra unika 

ballongkatetrar som förs in i patientens näshåla vid varje kylbehandling. ”Based on the criteria of the 

protocol and the ISO 10993-5 guidelines, the test article meets the requirements of the test and is 

not considered to have a cytotoxic effect.” “This study was conducted in compliance with the current 

U.S. Food and Drug Administration 21 CFR, Part 58.105, and its mixture with carriers, 21 CFR, Part 

58.113”.  

Vi ser fram emot att träffa många intressanta företag och potentiella distributörer under Arab Health 

mässan i Dubai senare i januari. Arab Health är den största medicintekniska 

mässan och träffpunkten för medicintekniska företag och sjukhus i regionen 

med över 100.000 besökare från 150 olika länder.  QuickCool kan man träffa i Za’abeel Hall 6, Z6 E30, 

mellan den 29e januari och den 1a februari där vi, tillsammans med andra svenska företag, står på 

The Innovation Pavilion by Sweden.  

Titta gärna förbi vårt kontor och hälsa på. Under december månad fick vi nöjet att fika med två olika 

aktieägare. Vi pratade med ytterligare ett 10-tal via mejl och telefon. Alltid roligt och trevligt att få en 

närmare kontakt. 

På bolagets hemsida kan du hitta “Frågor och svar” där vi samlar många vanligt förekommande 

frågor och QuickCool och vår lösning. 

QuickCool önskar Dig god fortsättning på det nya året! Snart lanserar vi! Vi ser fram emot ett 

spännande och givande år tillsammans med Dig!  

http://www.quickcool.se/
http://www.quickcool.se/category/fragor-svar/
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Med vänliga hälsningar, 

Fredrik 

Fredrik Radencrantz 
CEO 

 

QuickCool AB 
Ideon Science Park 
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden 
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.se Web: www.quickcool.se  
Mobile +46 (0)73 834 1188 
 

 

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 

 

mailto:fredrik.radencrantz@quickcool.se
http://www.quickcool.se/

