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BrainCool AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med fullt 

säkerställd företrädesemission om 40 msek 

Styrelsen i BrainCool AB ("BrainCool" eller "Bolaget") beslutade den 29 augusti 2019, 

med bemyndigande från årsstämma 17 juni 2019, om en nyemission av högst 8 022 380 

nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 5 SEK, 

som högst kan tillföra Bolaget cirka 40 MSEK före avdrag för transaktionskostnader 

("Företrädesemissionen"). Styrelsen i BrainCool har med anledning därav upprättat ett 

EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. 

Offentliggörande av EU-tillväxtprospekt 

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det EU-tillväxtprospekt 

som upprättats av Bolaget och idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. EU-

tillväxtprospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.braincool.se) samt på Aqurat 

Fondkommission AB:s (”Aqurat”) hemsida (www.aqurat.se) och kommer även att inom några 

dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (https://fi.se/sv/vara-

register/prospektregistret/). 

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets respektive Aqurats hemsida.  

Tidplan 

24 oktober 2019 Sista handelsdag i BrainCools aktier inklusive rätt att erhålla 

teckningsrätter 

25 oktober 2019 Första handelsdag i BrainCools aktier exklusive rätt att erhålla 

teckningsrätter 

25 oktober 2019 Beräknad   dag för offentliggörande av prospekt avseende 

Företrädesemissionen 

28 oktober 2019 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är 

registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag 

erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen 

29 oktober – 12 

november 2019 

Teckningsperiod 

29 oktober – 8 

november 2019 

Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market 

29 oktober 2019 (till 

registrering) 

Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat 

Företrädesemissionen  

14 november 2019 Beräknad   dag för offentliggörande av emissionsutfall 

Rådgivare 

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. 
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För mer information  
Martin Waleij – VD   

+46 – 733 93 70 76     

E-post: martin.waleij@braincool.se  

 

Om BrainCool AB (publ) 

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer 

ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska 

mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain 

Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market. 

 

Viktig information 

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa 

jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta 

pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana 

legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta 

pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive 

jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva 

eller teckna några värdepapper i BrainCool i någon jurisdiktion, varken från BrainCool eller 

från någon annan. 

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all 

offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende 

kontrollerats. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som 

bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således 

inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller 

fullständighet. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva eller teckna 

värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, 

eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. 

Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att 

de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av 

registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några 

värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende 

sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, 

publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i 

eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller 

någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna 

information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för 

legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som 

följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig 

värdepapperslagstiftning. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i 

förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon 
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regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt avseende 

Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godkänts av 

Finansinspektionen och finns tillgängligt bland annat på BrainCools hemsida. 

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, 

bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, 

likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de 

marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte 

relaterar till historiska fakta och händelser och sådana uttalanden och åsikter som rör 

framtiden och som, till exempel, innehåller formuleringar som "anser", "avser", "bedömer", 

"bör", "kan" eller liknande uttryck, där avsikten är att identifiera ett uttalande som 

framåtriktat. 

De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i 

flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som 

reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer 

att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller 

uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller 

utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de 

framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga 

faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de 

förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de 

framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för 

de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av 

pressmeddelandet bör inte endast förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta 

pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som 

uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta 

pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att 

se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat 

uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer 

avseende innehållet i detta pressmeddelande. 

Information till distributörer 

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, 

("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som 

kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans 

"Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, 

inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt 

Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit 

föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga 

för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller 

kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; 

och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II 

("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera 

att: priset på BrainCoolaktien kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin 
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investering, att BrainCoolaktien inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller 

kapitalskydd och att en investering i BrainCoolaktier endast är lämplig för investerare som 

inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp 

av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna 

med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en 

sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav 

avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av 

Företrädesemissionen. 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en 

ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) 

en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, 

eller vidta någon annan åtgärd avseende BrainCoolaktien. 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende 

BrainCoolaktien samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. 

 


