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Bäste Aktieägare, 

Under Juli månad har vi varit mycket aktiva med att bygga upp vårt distributörs nätverk. Vårt första 

distributörsavtal med Leib Medical Ltd. för de brittiska och irländska marknaderna signerades. Vi har 

haft ett flertal möten med potentiella distributörer i andra delar av Europa. 

 

 

QuickCools och Leib Medical Ltd. undertecknade bolagets första 

distributionsavtal på kontoret i Lund.  

Leib Medical ansvarar för lansering, marknadsföring och försäljning 

av QuickCool© SYSTEM samt service, underhåll och utbildning av 

densamma på de viktiga irländska och brittiska marknaderna. Med 

ett redan etablerat nätverk av kunder och Key Opinion Leaders, en 

kompletterande produktportfölj, i kombination med många års 

erfarenhet inom medicinteknik, är Leib Medical en mycket passande 

partner på en av de viktigaste marknaderna i Europa och världen.  

Vi ser fram emot många framgångsrika år tillsammans!   

 

 

Fredrik Radencrantz, CEO QuickCool AB, till vänster och 

Robert Bailie, CEO Leib Medical Ltd. till höger på bilden ovan. 

Det europeiska samarbetet inom stroke påbörjades i augusti 2013 då man började rekrytera 

patienter till en klinisk studie; EuroHYP-1. Den avslutades den 1a mars i år. Totalt inkluderade man 98 

patienter från 27 olika sjukhus runtom i Europa.  I Köpenhamn hölls ett heldagsmöte där resultaten 

från studien diskuterades och hur dessa skall publiceras senare i år. 

Läs gärna mer om EuroHYP-1 på följande länk: https://www.eurohyp1.eu/ 

Vi började och avslutade månaden med personliga möten med flera potentiella distributörer i 

Europa.  

I förra veckan lanserade vi vår nya logotyp med nytt, modernt typsnitt. Den vita bakgrunden på 

logotypen underlättar när vi trycker marknadsmaterial och när vi trycker etiketter till våra kylenheter 

och förpackningsmaterial till exempelvis våra Nasal Cooling Kits.  

Så här ser den ut:  

 

https://www.eurohyp1.eu/
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Vi passade även på att förnya vår hemsida. Den nya strukturen gör det lättare för oss att inkludera 

nytt material och nya språk. Förändringarna kommer att ske stegvis under året.  

Titta gärna på vår förbättrade hemsida genom att klicka på länken:  http://www.quickcool.se/ 

Alla på QuickCool passar på att önska dig en fortsatt solig och härlig sommar! 

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

frågor om QuickCool och vår lösning. 

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 
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