SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB FÖRVÄRVAR SIMBALL
SYSTEMS AB FRÅN GCODER SYSTEMS AB.
Surgical Science Sweden AB (“Surgical Science”) har förvärvat Simball Systems AB för 3,6 MSEK från GCoder Systems AB
(“GCoder”). Kontant betalning sker med 1,5 MSEK i samband med transaktionen och därutöver så betalas 300 000 kr årligen
under 7 år. I tillägg skall en royalty bestående av maximalt 10 % av omsättningen, hänförlig till Simball Systems AB produkter,
som överstiger 3 MSEK årligen betalas efter varje 1-årsperiod under de 7 kommande åren. Tillträdet är omedelbart och avtal
har undertecknats mellan bolaget idag 5 juli, 2017. Surgical Science kommer även att betala bokfört värde för varulager som
preliminärt uppgår till ca 1,9 MSEK.

Surgical Science erhåller genom affären: a) Produkten Simball Box (för mer information se www.g-coder.com/simballbox ) som är en uppskattad boxtränare för laparoskopi där kirurgen vill utföra enklare övningar med riktiga instrument
b) en evig licens, som är exklusiv inom hälsa och sjukvårdssektorn, till GCoders olika patent med fri rätt att exploatera
dem i delar eller i sin helhet c) en installerad bas av hyresavtal för Simball Box med återkommande intäkter om ca 800
000 kr/år. Den förvärvade verksamheten omsätter totalt ca 3 MSEK inklusive hyresavtalen.
Simball Systems AB är ett av GCoder nystartat bolag dit tillgångarna, kundavtal, varulager, etc. förts över från GCoder. Säljaren
GCoder avslutar i samband med affären alla sina engagemang inom hälsa och sjukvård men ser eventuell applicering av sina
patent utanför sjukvårdssektorn. En av bolagets grundare, Olle Takman, som är uppfinnaren bakom Simball Box och den
patenterade teknik produkten använder sig av kommer att bli anställd i Surgical Science.

”Detta mindre kompletteringsförvärv är bra för Surgical Science då boxtränare adresserar samma kundgrupper som våra VR
simulatorer inom laparoskopi. Vissa kunder föredrar att använda riktiga instrument till vissa övningar och då kompletterar
Simball Box vårt erbjudande på ett bra sätt. Vi får dessutom en installerad bas av uthyrda system och lägre materialkostnad för
TeamSim som vi idag köper delar till från GCoder”, säger Gisli Hennermark, VD för Surgical Science.
Surgical Science avser att ta upp Simball Box i sin produktportfölj och kunna erbjuda produkten i sitt stora globala distributionsnät
samt egna försäljning i exempelvis Norden och USA. Den installerade basen av Simball Box som omsätter ca 800,000 kr/år är i
stor utsträckning i Sverige, med undantag av närliggande marknader är produkten ännu okänd i stora delar av världen. Vidare
avser Surgical Science att vidareutveckla produkten.

”Med vårt kunnande och teknologi ser vi goda möjligheter att vidareutveckla en redan fungerande lösning för träning med
riktiga instrument. Ett spännande område är att lägga datorgenererade bilder ovanpå de verkliga kamerabilderna så att man
får en förstärkt verklighet – s.k. augmented reality. Vi hälsar också Olle Takman välkommen till vårt team – vi känner ju
varandra väl då vi som två Göteborgsbolag jobbat med angränsande produkter under många år”, säger Anders Larsson, CTO
på Surgical Science.
För ytterligare information, kontakta:
Gisli Hennermark, VD
Tel: 070 420 83 00
gisli.hennermark@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juli
2017, kl 16.30.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik
Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Surgical Science Sweden AB
En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning
en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett
världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa
VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan
tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus

tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus
och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av
distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de
främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra
kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.
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