Pressmeddelande 2017-11-21

QuickCool AB: Avtal om utökat teckningsåtagande samt avtal om
finansieringslösning
QuickCool AB (”QuickCool”) meddelar härmed att bolaget, utöver sedan tidigare kommunicerade
teckningsförbindelser, skriftligen avtalat om ytterligare teckningsförbindelser inför bolagets planerade
nyemission. Bolaget har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK, varav cirka 4 MSEK
avser bryggfinansiering, vilken är avsedd att kvittas mot aktier i den planerade nyemissionen. Vidare har bolaget
erhållit lån om ytterligare 250 000 SEK från huvudägaren Parkallén Invest AB samt en checkkredit från banken
om 750 000 SEK, innebärande en möjlighet att ta ett kortfristigt lån för att driva verksamheten i full takt till dess
att emissionslikviden från planerad nyemission är bolaget tillhanda. Teckningstiden i nyemissionen är planerad
att inledas den 30 november 2017.
Utökat teckningsåtagande
I QuickCools pressmeddelande den 23 oktober 2017 om styrelsens beslut om genomförande av nyemission
offentliggjordes att bolaget inför den planerade nyemissionen skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka
4 MSEK, varav cirka 3 MSEK avser bryggfinansiering avsedd att kvittas mot aktier i nyemissionen. Ränta utgår med
fem procent för bryggfinansieringen om cirka 3 MSEK. Bolaget har sedan offentliggörandet av beslut om nyemission
skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om ytterligare cirka 4,4 MSEK, innebärande att bolaget inför den
planerade nyemissionen har avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK. Av de nyligen ingångna
teckningsförbindelseavtalen har cirka 1 MSEK inbetalts på förhand som bryggfinansiering, vilken sin helhet är
avsedd att kvittas mot aktier i nyemissionen. Ingen ränta utgår för bryggfinansieringen om cirka 1 MSEK. Parter som
ingått avtal om teckningsförbindelse är garanterade tilldelning motsvarande sitt åtagande.
Lån från huvudägare samt besked om möjlighet till kortfristigt banklån
I syfte att driva verksamheten i full takt till dess att emissionslikviden från planerad nyemission är bolaget tillhanda
har QuickCool erhållit 250 000 SEK i lån från huvudägaren Parkallén Invest AB samt en checkkredit från banken om
750 000 SEK, innebärande en möjlighet att ta ett kortfristigt banklån, vilket vid nyttjande kommer att återbetalas
med emissionslikviden från planerad nyemission. Ränta utgår med fem procent för lånet från Parkallén Invest AB
samt vid potentiellt nyttjat banklån.
Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till QuickCool i samband med den planerade nyemissionen.
För frågor avseende den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se
För frågor avseende QuickCool, vänligen kontakta:
Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se
Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 21 november 2017.
QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig
blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är
verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex
akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i

näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat
på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

