
Redsense Medical ska öka försäljningen i USA samt lansera ny produkt

Styrelsen i Redsense Medical AB (publ.) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2019 beslutat om att göra en riktad emission om
8,5 MSEK för att säkerställa finansieringen.

Den riktade emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs i syfte att snabbare möjliggöra bolagets expansion och möta den ökade
efterfrågan av Redsense produkter.

Kommentar från VD Patrik Byhmer:

”Försäljningen har verkligen tagit fart och fortsätter att öka i hög takt. Vi ser allt fler som är intresserade av vår lösning, framförallt inom hemsjukvården, en
marknad som växer snabbt. Vi ser även att kliniker inom akutsjukvården inser att vår produkt är en värdefull försäkring mot blodförlust vid händelse av att
patientens vennål åker ut. Att vården kan undvika sådana risker kan rädda patienters liv. Utöver en högre patientsäkerhet ger Redsense patienter
möjligheten att få vård i sitt eget hem och att avancerade resurser, som en sjuksköterska, kan lägga mer fokus på vården istället för extra övervakning.
Patientnyttan tillsammans med fördelen för sjukvården, är vad som driver vår försäljningstillväxt. 

Med den försäljningsutveckling vi ser framåt så är vi nära break-even. Dock innebär en högre försäljning ett större behov av rörelsekapital, varför vi tog
beslutet om att göra en riktad emission till ett fåtal strategiska investerare. 

När det går bra så är det rätt tillfälle att satsa vidare, något den riktade emissionen möjliggör. Vi kan göra ännu mer med ytterligare säljkraft i USA. Att
skynda på och investera i en förbättring av vår supply chain ger mer kostnadseffektiva kvalitativa produktlösningar för större volymer. Det här är något jag
bedömer att vi måste göra.

I linje med vad som har kommunicerats tidigare har vi, tillsammans med Universitetssjukhuset i Toronto, tagit fram prototyper till en ny produkt, som kan
stoppa dialysmaskinen om det sker en vennålsutdragning. Nästa steg är att ta fram och lansera produkten.

Vi har valt att göra en riktad emission. Det finns ett antal lösningar för att erhålla finansiering, de två vanligaste är via företrädesemission och/eller riktade
emissioner. Företrädsemissioner är för aktieägare i SME bolag dyrt och tidskrävande. Via en riktad emission kan vi på ett snabbare vis erhålla nödvändig
finansiering för att möta den ökade efterfrågan och möjligheter som vi nu ser, att jämföra med exempelvis en företrädesmission vilket av tidsskäl hade
riskerat att hämma vårt nuvarande momentum i verksamheten.”

Personer med ledande ställning i Redsense Medical, inklusive styrelsen, får inte deltaga i den riktade emissionen på grund av ABL. 

I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget 850 000 stycken. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 850 000 kr. Utspädningseffekten blir
strax över 8% för befintliga aktieägare. Emissionskostnaderna kommer att bli ca 5 %.  Teckningskursen är satt med beräkning av volymviktat
kursmedelvärde över 20 handelsdagar och en marknadsmässig rabatt om ca 12%. 

I samband med emissionen tar Redsense upp lån om 6 MSEK till marknadsmässiga villkor.

Investerarna i den riktade emissionen är: 

Namn Belopp
Capmate AB 1 000 000 kr
Oscar Duvik 1 000 000 kr
Ronny Larsson 500 000 kr
Modelio Equity AB 1 000 000 kr
Per Nilsson 500 000 kr
Niclas Löwgren 500 000 kr
Pong AB 350 000 kr
Michael Zhan 150 000 kr
Sebastian Clausin 250 000 kr
Frostberget Invest 250 000 kr
Recall Capital Nordic AB 3 000 000 kr

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

Om Redsense Medical

Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som
används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med
hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i
utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad
direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan
starten utvecklats utifrån önskemål ochsäkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn.

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september.




