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QuickCool AB (publ): Leverantörsförändring försenar lansering till första 
kvartalet 2019 
 
QuickCool AB (Publ) ("QuickCool") meddelar att en leverantörsförändring försenar CE-märkningsprocessen, och 
därmed även lanseringen av QuickCool© SYSTEM. Enligt den uppdaterade tidsplanen så kommer lanseringen 
att ske i under första kvartalet 2019. 
 
När QuickCool beställde komponenter i juni för att säkerställa leveranser under året, återkom QuickCools 
leverantör av flödesmätare i USA med beskedet att produktionen av den nämnda komponenten har upphört med 
omedelbar verkan. Då leverantören inte lagerförde några komponenter, tvingades QuickCool finna en annan 
leverantör. QuickCool har identifierat en annan leverantör som vi utvärderar för att säkerställa leveranser av en 
ersättningskomponent framgent. 
 
”Även om byte av leverantör och komponent försenar CE-märkningsprocessen något, så blir den tekniska 
lösningen bättre lämpad för framtiden när vi introducerar s.k. line extensions. Vi har valt att ersätta den 
ursprungliga flödesmätaren med en ultraljudslösning istället, vilket erbjuder både bättre tillförlitlighet och 
minskar styckkostnaderna på kylenheten, men framför allt på vårt engångskit. Vi blir därmed mer 
konkurrenskraftiga på marknaden och förbättrar våra marginaler både på kort och lång sikt”, säger VD Fredrik 
Radencrantz. 
  
Arbetet med att ersätta komponenten påbörjades i juli och lösningen kommer att vara helt introducerad i 
september, varefter tredjepartstester och granskning av våra tekniska filer fortsätter enligt plan. 
 
För ytterligare 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 21 augusti 2018. 

 
 
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 som drabbats av 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. QuickCool är 
noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår 
hemsida: www.quickcool.se 
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