
Inbjudan till nyttjande av 

teckningsoptioner av serie TO1

Anmälningsperiod: 7 – 16 december 2020

Under anmälningsperioden har innehavare av teckningsoptioner av 

serie TO1 rätt att teckna nya aktier i Medfield Diagnostics AB 

(”Medfield” eller ”Bolaget”). Vid fullt nyttjande tillförs Medfield ca 5,2 

MSEK före emissionskostnader



Förkortar ledtider i 

vården, möjliggör 

korrekt behandling 

samt sparar kostnader

Kompakt och mobil, 

möjliggör prehospital 

diagnos och tidigare 

behandling

Ofarliga mikrovågor, 

möjliggör kontinuerlig 

övervakning av patient

MEDFIELD DIAGNOSTICS I KORTHET

Viktiga händelser sedan företrädesemissionen 2019

21 feb Medfield

inleder kliniskt 

samarbete med 

Region Skåne

Medfield Diagnostics är ett medicintekniskt företag som utvecklar ett portabelt system för att diagnosticera

stroke- och traumapatienters skador redan i ambulans. Medfields produkt, MD100, använder sig av

mikrovågor och AI och kommer i en första version kunna särskilja en strokepatient från en patient utan

stroke. Nästa utvecklingsnivå är att skilja propp från hjärnblödning och därefter att detektera förekomst av

traumatiska blödningar. Det finns idag välutvecklade behandlingar för både propp och blödning vilket gör att

tiden från insjuknande till behandling blir livsavgörande. Varje minut av fördröjd behandling motsvarar drygt

4 dagars extra rehabilitering. MD100 skulle kunna förkorta ledtider i vården och därigenom både rädda liv

och väsentligt minska samhällets kostnader för stroke- och traumavård.

Medfields första produkt – MD100

Diagnosticering idag innebär transport till sjukhus för en CT-scan. Ambulanspersonal

har begränsade möjligheter att ställa korrekt diagnos på skadeplats. MD100 kan

förkorta ledtider till korrekt behandling och förenkla den kliniska vårdprocessen.

Teknologin baseras på ofarliga mikrovågor vilket innebär att patienten kan genomgå

upprepade undersökningar. MD100 möter det medicinska behovet som idag saknar

adekvata lösningar – tidig diagnostik av stroke- och traumapatienter.

Tre huvudsakliga styrkor med MD100

Marknaden för MD100

18mdr
I årlig kostnad bara för det 

svenska samhället för behandling 

av strokepatienter

45 000
Patienter drabbas årligen i 

Sverige av stroke eller 

traumarelaterade hjärnskador

7% global tillväxt
Per år för strokebehandling till 

44.5 mdr SEK 2025. Drivs 

primärt av investeringar inom 

diagnostik och tomografi

25 feb Medfield och 

Göteborgs 

Universitet (GU) 

stärker samarbetet

28 juli MoU med Vikand

Solutions LCC kring 

utveckling av tjänster till 

kryssningsbranschen

9 sep MoU med 

Offshore Health 

Services AS kring 

utveckling av tjänster 

till offshorebranschen 

16 sep

Traumastudien 

MBI01 godkänd av 

läkemedelsverket

12 okt Ökat 

marknadsfokus i 

Australien och 

tecknar avtal med 

Palser Marketing 

and Sales

3 nov Equinor

uppgraderar 

MD100 

"Strokefinder"

19 nov 

Traumastudien 

"MINT" i England är 

regulatoriskt godkänd

27 nov Bolaget 

påbörjar låsning 

av design för 

första algoritmen



VD STEFAN BLOMSTERBERG HAR ORDET

Medfield har under år 2020 tagit stora kliv framåt inom algoritmutveckling,
kliniska samarbeten och att skapa nya kontakter på strategiska marknader.
Stort fokus på utveckling av algoritmerna har givit resultat och vi ser att vi
kan låsa den första designen inom kort. Bolaget bibehåller en hög
aktivitetsnivå och jag är stolt över det arbete hela teamet gör.

Bolaget arbetar just nu närmare Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
(TLV) som har annonserat efter inspel till en trendspaning inom
medicinteknik för tidig strokedetektion - en aktivitet som görs tillsammans
med Medicintekniska produktrådet (MTP). Bolaget ska samarbeta med dessa
organisationer för att säkerställa ett ordnat införande av MD100 i alla
Sveriges 21 regioner. Detta bekräftar det stora medicinska behovet av
MD100 och validerar Medfields erbjudande. Vi ligger rätt i tiden med MD100
och vi sätter nu de sista byggstenarna på plats för att kunna kapitalisera på
den efterfrågan som finns i marknaden. Detta arbete ska ske parallellt med
de marknadsaktiviteter som görs i övrigt i bolaget gentemot offentliga och

Fokus för nästa år

privata vårdgivare i Sverige. Prioriterade marknader är Norden, Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.
Under år 2021 ska bolaget fortsätta utveckla och stärka de relationer som etablerats kopplat till dessa marknader.

Arbetet med kliniska studier har utvecklats på ett mycket bra sätt genom att traumastudierna i Helsingborg samt
London är regulatoriskt godkända. Kliniska data tillsammans med mikrovågsdata är en förutsättning för
kontinuerlig utveckling av prestanda för Medfields teknologi. Upplägget med externa kliniska prövare från
akademierna runt om i världen för att driva kliniska studier är kostnadseffektivt och ett bra sätt att skapa fler
långsiktiga relationer med forskare som sedan kan utvecklas till ambassadörer för Medfield. Covid-19 har påverkat
Medield i form av att de kliniska studierna inte kunnat drivas i den takt vi planerat, men det är dock viktigt att
poängtera att de smärre förseningar som ligger utanför vår kontroll inte medför extra kostnader för Medfield.

Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen i Medfield och känner en stor tillförsikt inför vad som komma skall.
Det arbete vi gör kommer att förbättra livskvaliteten för en stor mängd patienter som får tillgång till rätt vård
snabbare – samtidigt som vi sparar kostnader i sjukvårdssystemen. Vi tar nu de sista stegen till att nå ett
kommersiellt stadie och vi får bekräftat från flera delar av världen att efterfrågan på vår lösning är stor.

Stefan Blomsterberg
VD, Medfield Diagnostics

Kliniska studierna
Säkerställa hög kvalitet i de kliniska studierna

Algoritm
Färdigställa verifieringen av algoritmen 

efter ”design freeze”

CE-certifiering
Färdigställa teknisk dokumentation inför 

ansökan om CE-certifiering

Kundrelationer
Utveckla fler kundrelationer i Norden, Storbritannien, 

Nederländerna och Tyskland

Bygga organisationen
Anställa nyckelkompetenser för tillväxt

Lansera MD100 ”Strokefinder”
Skapa försäljning i de prioriterade marknaderna



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Anmälningsperiod 7 – 16 december 2020

Teckningskurs 3,22 SEK

Handel med teckningsoptioner Handel med teckningsoptioner av serie TO1 sker på 

Spotlight Stock Market fram till och med den 14 december 

2020. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den 16 

december 2020 eller avyttras innan den 14 december förfaller 

och blir värdelösa

Emissionsvolym och belopp Antal teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 

1 603 459. Vid fullt utnyttjande av samtliga 

teckningsoptioner kommer Medfield att tillföras 5 155 340 SEK 

före emissionskostnader

Kortnamn aktie MEDF

Övrig information ISIN-kod för aktien: SE0004479046

ISIN-kod för teckningsoptioner TO1: SE0013486198

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av

teckningsoptioner TO1 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa

förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före onsdagen den 16

december 2020, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO1 ska anmäla lösen av

teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Medfield TO1, så att den är

Partner Fondkommission tillhanda senast onsdagen den 16 december 2020 kl. [15.00].

Anmälningssedel finns att tillgå via Medfields hemsida, www.medfielddiagnostics.com.

Observera att även betalning för de nya aktierna skall vara Partner Fondkommission tillhanda senast den

16 december 2020, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Viktig information

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla och bli värdelösa måste respektive innehavare aktivt teckna

aktier senast den 16 december 2020, alternativt säljer optionerna senast den 14 december.

Eventuella frågor kring teckning och betalning besvaras av Partner Fondkommission,

telefon + 46 31 761 22 30.

Bolaget

Medfield Diagnostics AB (publ)

Medicinaregatan 8B

413 19 Göteborg

Epost: info@medfielddiagnostics.com

Hemsida: www.medfielddiagnostics.com

Emissionsinstitut och finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB

Lilla Nygatan 2

411 09 Göteborg

Epost: info@partnerfk.se

Hemsida: www.partnerfk.se

Adresser

http://www.medfielddiagnostics.com/

