
Redsense Medical avser byta handelsplats
Styrelsen i Redsense Medical AB (publ) (”Redsense Medical” eller ”Bolaget”) har beslutat att byta handelsplats från Nasdaq
First North (”First North”) till Spotlight Stock Market (”Spotlight”).

Redsense har efter noga avvägning och analys valt att återgå till att vara listade på Spotlight. Bolagets styrelse ser goda möjligheter att kunna
genomföra listbytet relativt skyndsamt baserat på en genomgång av de krav som ställs i samband med notering på Spotlight.

”Vi hade tidigare ett mycket gott samarbete och en givande relation med Spotlight under tiden vi var listade på deras marknadsplats. Spotlight
gav oss då ett ovärdeligt stöd i regelverksfrågor och marknadskommunikation, vilket ger oss på Redsense tid att fokusera på det vi gör bäst,
nämligen att bedriva vår verksamhet och visa på fortsatt tillväxt”, Patrik Byhmer, VD på Redsense Medical. 

”Samtidigt var en av anledningar till varför vi valde att notera oss på First North att utländskt kapital och svenska institutioner skulle ges större
möjlighet att investera i Redsense. Emellertid så har de krav som tidigare funnits gällande investeringar på mindre marknader lukrats upp,
vilket inneburit att detta kapital nu även investerar och återfinns på Spotlight.”

Till skillnad mot Spotlight så kräver First North att bolaget i fråga dels har en rådgivare (en s.k. Certified Adviser), vilket medför kostnader
samtidigt som man som bolag betalar en relativt högre avgift för att vara listat. Mot bakgrund till att vi genom bytet inte upplevt en större
likviditet i aktien, eller upplever ett krav på att vara listad på First North för att föra samtal med utländska finansiärer, anser vi inte längre att en
listning på First North som attraktiv för Redsense Medical i flera hänseenden. 

”Vi gör alltså detta val för att skapa aktieägarvärde genom att dels kostnadsbespara, vilket är viktigt för ett bolag i vår tillväxtfas och
omsättningsnivå, dels möjliggöra för oss på Redsense att ha fullt fokus på det allra viktigaste - verksamheten och vår spännande resa framåt!”

Redsense Medicals aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet, Bolaget kommer fortsatt att tillämpa samma
redovisningsprinciper.Redsense Medical kommer fortsatt att handlas under kortnamnet REDS med nuvarande ISIN-kod SE0006965158. 

Frågor och svar i samband med bytet av lista

Varför byter ni marknadsplats?

Vi vet att synlighet och kommunikation med aktieägare och marknaden samt stöd i regelverksfrågor är viktigt för ett tillväxtbolag som oss. Vår
Certified Adviser, Erik Penser Bank har varit ett gott stöd i regelfrågor men med Spotlights erbjudande i form av stöd och synlighet, innebär det
att vi kommer att kunna fokusera mer på vår tillväxt. 

Hur påverkar bytet aktieägarna?

Legalt kommer inget att förändras för aktieägarna. Handelsplatserna har samma legala status. Vi kommer även att ha samma
rapporteringstillfällen. Vi bedömer att det kommer bli en skillnad till det bättre med synligare marknadskommunikation.

Hur kan det påverka handeln? 

Vi har tittat på handeln och vilka som står för den. Samma aktörer som handlar i bolaget idag, är samma aktörer som handlade i bolaget när vi
tidigare var listade hos Spotlight och samma aktörer som kommer att kunna handla efter listbytet. Det finns heller inga hinder eller fördelar
med den ena eller andra marknadsplatsen vad det gäller tillgången till kapital. Det är exempelvis samma fonder som är aktiva på bägge
marknadsplatserna. Utländska ägare har samma möjlighet att investera.

Vad menas med Spotlights erbjudande?

Spotlight har ett erbjudande där man som listad har en fördel i att kunna vända sig till deras regelverksexperter vid exempelvis frågor kring
informationsgivning, MAR och andra regulatoriska frågeställningar. De har även ett synlighetspaket som man som mindre ensam aktör har
svårt att avtala sig till.

Vad ingår i synlighetspaketet?

I spotlights erbjudande ingår ett antal så kallade synlighetstjänster. De har bra samarbeten med bla SvD Börsplus, nyhetsbyråerna Finwire och
Direkt som gör att den information som vi som bolag går ut med fångas upp på ett bättre och mer effektivt sätt. Vi syns helt enkelt bättre. 

Varför byter marknadsplats igen?

För ett tillväxtbolag är det viktigt att kunna fokusera på bolagets tillväxt, vilket i sin tur skapar värde för investerarna. Att kunna få stöd i sin
informationsgivning och i eventuella regelverksfrågor ger oss möjlighet att lägga mer tid på och bolagets kärnverksamhet. Det är något som vi
uppskattade mycket som noterade hos Spotlight. Den uppmärksamhet och exponering som vi fick på marknadsplatsen Spotlight passar oss
bättre.

Ni bytte lista för att kunna nyttja NASDAQs internationella varumärke då ni har många kunder bl.a i USA. Vad har ändrats?

Vi kan inte se att det gjorde någon skillnad. Våra existerande och potentiella kunder och samarbetspartners vill veta att vi är ett seriöst bolag.
Att vara noterad på en fungerande marknadsplats, oavsett vilken, ger oss den kvalitetsstämpel vi behöver. Därför ser vi inte det behovet utan
vi vill hellre satsa på en marknadsplats som ger oss bäst förutsättningar att skapa värde för våra investerare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)



Telefon: +46 (0) 35  10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medicals aktie är noterad på Nasdaq First North med förkortningen REDS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Telefon:
+46 8 463 83 00. E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Redsense Medical

Redsense Medical AB tillhandahåller produkten Redsense, vilket är ett system som upptäcker blodläckage vid hemodialys (bloddialys). Studier
har påvisat att det varje dag, globalt, lossnar 2 100 vennålar, och att det varje vecka dör 21 patienter till följd av vennålsutdragning. Detta vill
Redsense Medical förhindra, och idag består marknaden av 3 miljoner dialyspatienter världen över som får behandling för kronisk njursvikt, en
siffra som förväntas växa med 6 % per år. Redsense Medical har även utvecklat en teknikplattform för smart optisk mätning av blod och
sårvätskor i t.ex. temperatur och tryck i bandage eller plåster. Marknadstillväxten drivs bland annat av en allt äldre befolkning, fler diabetiker
samt ökande investeringar inom forskning och utveckling, vilket även förväntas leda till fler forskningsframsteg inom området.


