
IRRAS godkänns för lån inom amerikanskt stimulanspaket
Stockholm, 4 maj 2020 – IRRAS, ett globalt medicinteknologiföretag med en omfattande portfölj av innovativa produkter för neurointensivvård, aviserade i
dag att bolaget blivit godkänt för ett lån om 832.055 dollar från det amerikanska stimulanspaketet Paycheck Protection Program (the “PPP”). PPP är en del
av Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (“CARES Act”) på 2,2 miljarder dollar, som nyligen godkändes av den amerikanska kongressen och
som riktar sig mot mindre bolag med syfte att stimulera ekonomin och hjälpa bolag att snabbare återhämta sig från restriktionerna på grund av COVID-19.   

Löptiden på lånet är 2 år och den årliga räntan 1% på medel som inte har använts inom 8 veckor från utbetalningsdatum. Ingen ränta ska betalas in de
första sex månaderna av lånets löptid. Som en del i CARES Act-programmet kan de som mottagit ett lån ansöka om att få hela eller delar av lånet
efterskänkt om vissa villkor uppfylls. Dessa villkor innebär bland annat att lånet ska användas enbart till lönekostnader, hyra och övriga lokalkostnader samt
kräver oförändrad personalstyrka och bibehållna ersättningsnivåer under 8-veckorsperioden efter utbetalningsdatum.

För att ge marknaden en kompletterande uppdatering av IRRAS aktiviteter, inklusive det pågående arbetet under COVID-19-pandemin kommer Will Martin,
IRRAS försäljnings- och marknadschef att presentera bolaget på Redeyes Medtech and Diagnostics seminarium online på tisdagen den 5 maj kl 09:15
CET. Seminariet kommer att streamas via https://www.redeye.se/events#/event/779848.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologiföretag fokuserat på leverans av innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter.
IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala vårdkostnaden genom att adressera
komplikationer associerade med nuvarande behandlingsmetoder inom neurointensivvård. IRRAS marknadsför och säljer sina innovativa IRRAflow- och
Hummingbird ICP Monitoring-produktfamiljer globalt till sjukhus, via sin egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt via ett nätverk
av distributörer på andra marknader.  IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego,
Kalifornien, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market (IRRAS). Certified Adviser är Redeye AB med e-postadress
certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

USA
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.
VD
ir@irras.com 

Europa
Sabina Berlin
CFO
+46 73 951 95 02
sabina.berlin@irras.com

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 09.45 (CET).


