
MEMORANDUM
Erbjudande om att teckna aktier i TEQCool AB (publ), org nummer 559256-1525.

Lund oktober 2022. 



VIKTIG INFORMATION OM DETTA MEMORANDUM (DISCLAIMER)

Detta Memorandum innehåller ett erbjudande om en riktad nyemission (”Erbjudandet”), till ägarna i 
TEQCool AB tillsammans med ägarna i Cardeon AB, SpectraCure AB och Tectona Capital AB, att teckna 
aktier i TEQCool AB (publ) (Bolaget). Ägarna i TEQCool har förtur.

Bolaget utvecklar, för den internationella marknaden, ett system för att selektivt kyla och kontrollera 
temperaturen i hjärnan hos allvarligt hjärnskadade patienter som behandlas på neurointensivvårds-
avdelningar. 

Innehållet i detta Memorandum beskriver, förutom emissionen och dess villkor, därför i huvudsak 
bolaget TEQCool och dess verksamhet. 

ANSVARSFÖRSÄKRAN

Föreliggande Memorandum har upprättats av TEQCools styrelse med anledning av nyemissionen 
och styrelsen är ansvarig för innehållet i detta Memorandum. Härmed försäkras att alla rimliga 
försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen 
känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle 
kunna påverka dess innebörd.

Memorandumet utgör inte ett prospekt då Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet med 
anledning av att det belopp som erbjuds understiger 2,5 MEUR. Därmed behöver Memorandumet 
inte upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller godkännas 
och registreras av Finansinspektionen.

Erbjudandet enligt detta Memorandum vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter 
ytterligare information, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. 
Memorandumet får inte distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, eller 
något annat land där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som 
följer av svensk rätt. För Memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta 
Memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol 
exklusivt.

Kontaktpersoner TEQCool AB (publ):
Verkställande Direktör, Johan Ingemansson, ji@teqcool.com
Ordförande, Ulf Bladin, ub@cardeon.se
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BOLAGSFAKTA 

TEQCool AB (publ)
Org.nr: 559256-1525. 
Registreringsår 2020.
Adress: Arkivgatan 1 D, SE 223 59 Lund, Sverige
www.teqcool.com

DEFINITIONER

Emissionsinstitut: Hagberg & Aneborn Fondkommision AB med org.nr 559071-6675

Euroclear eller Euroclear Sweden: Euroclear Sweden AB med org.nr 556112-8074

Memorandum: Föreliggande dokument som beskriver bolaget och erbjudandet.

Kr, kronor, SEK /Tkr/Mkr: Svenska kronor/tusen svenska kronor/miljoner svenska kronor.

Nyemissionen, Erbjudandet eller Emissionen: Avser den riktade nyemissionen i 
TEQCool AB (publ) enligt detta Memorandum.
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VD HAR ORDET

Lund 28 oktober 2022

TEQCool har något stort på gång. En helt ny unik behandlingsmetod, selektiv hjärnkylning, som ger klara 
medicinska fördelar över befintliga kylsystem och möjliggör kylning av nya patientgrupper. 

Lund ligger i den absoluta framkanten internationellt inom forskning och klinisk behandling av hjärnskador 
och hur man bäst tillämpar temperaturkontroll. Detta är en betydande fördel för TEQCool som utvecklar 
sitt system för selektiv hjärnkylning baserat på den senaste vetenskapliga och kliniska kunskapen. Vår 
behandling blir först på världsmarknaden med den unika förmågan att snabbt och selektivt kyla hjärnan. 
TEQCool kommer därmed skapa ett stort intresse hos både vården och framtida potentiella industriella 
förvärvare av bolaget.

Initialt väljer TEQCool att inrikta sig på allvarligt hjärnskadade patienter för att få en snabbare väg till 
marknadsgodkännande. Därefter kommer vi expandera till breda patientgrupper, t ex hjärtstopp, där patienter 
idag drabbas av oavsiktliga biverkningar i samband med helkroppskylning. Vårt system är också väl lämpat för 
helt nya patientgrupper, t ex vakna strokepatienter, som inte tolererar konventionella kylmetoder.  

Den globala marknaden för terapeutiska kylsystem beräknas idag vara värderad till mer än 13 miljarder kronor 
och uppvisar en årlig tillväxttakt på 7%. Vårt system har förutsättningar att ta en väsentlig marknadsandel av 
denna befintliga marknad. Dessutom kommer de tillkommande patientgrupperna som har nytta av 
behandlingsformen och systemets prispremium bidra till ytterligare tillväxt.

I syfte att skapa extra uppmärksamhet internationellt och att möjliggöra likviditet i aktien så är det planerat 
att notera bolaget under första halvåret 2023. 

Vi ser med tillförsikt fram emot att färdigställa och presentera vår nya behandling för omvärlden. 
Jag hoppas att du finner vår framtid intressant och vill vara med på vår resa!

Johan Ingemansson, VD 
TEQCool AB (publ)
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Emission Riktad nyemission av Aktier om 25 000 000 SEK 

Teckningskurs 0,25 SEK per Aktie. Courtage utgår ej. 

Teckningstid 2 november – 16 november 2022

Antalet Aktier i erbjudandet   100 000 000 Aktier 

Antal aktier före Emissionen   270 644 509 Aktier 

ISIN-koder        Stamaktie: SE0015244694

Utspädning                                 Utspädningen i Emissionen uppgår till cirka 27 procent. 

Värdering pre-money 67 661 127 SEK

ERBJUDANDET I KORTHET

5TEQCool AB (publ) Memorandum oktober 2022



BAKGRUND

TEQCool AB (publ), baserat i Lund, Sverige, utvecklar ett unikt, patenterat system för 
selektiv hjärnkylning. Behandlingen utvecklas för patienter med allvarlig hjärnskada 
som behandlas på neurointensivvårdsavdelningar och bygger på mångårig forskning 
och utveckling vid Lunds universitet, prekliniska och kliniska studier samt teknisk 
utveckling av TEQCools ingenjörer.

Internationell forskning visar att kylning är den behandling som bäst bevarar hjärn-
funktionen. Många andra potentiella metoder och läkemedel har utvärderats men 
ingen har visat lika stor potential som kylning.  

Temperaturkontroll (TC) med hjälp av aktiv kylning är en behandling med målet att 
snabbt uppnå och bibehålla en specifik temperatur hos en patient under en viss 
tidsperiod, för att undvika feber. Detta i syfte att minimera sekundära hjärnskador 
associerade med förhöjd temperatur och därmed bibehålla den neurologiska 
funktionen hos patienten. Alla nu på marknaden befintliga kylsystem kyler hela 
patientens kropp, d v s icke selektiv kylning. Dessa system, som bara används på 
nedsövda patienter, tillför patienten stor kyleffekt vilket ofta leder till ovälkomna 
biverkningar och allvarliga komplikationer. Biverkningarna av kroppskylningen kan 
vara så allvarliga att de förlänger sjukhusvistelsen och ökar dödligheten.

Forskare och kliniker har länge diskuterat hur detta skulle kunna undvikas med hjälp 
av selektiv hjärnkylning (att alltså inte behöva kyla ner hela kroppen). Ambitionen 
med selektiv hjärnkylning är att primärt kyla hjärnan och endast kyla kroppen i den 
utsträckning som patientens eget blodomlopp omfördelar kylan. I alla patient-
grupper där man akut vill kyla hjärnan, t ex traumatisk hjärnskada (TBI), intra-
cerebral blödning, subaraknoidal blödning och hjärtstopp, borde en selektiv 
hjärnkylning vara att föredra. 

Det är TEQCools ambition att erbjuda världens första (och i nuläget enda) selektiva 
hjärnkylningssystem. Vi kommer vara mycket väl positionerade för att ersätta de 
kroppskylningssystem som idag används för alla dessa patientgrupper. Dessutom 
möjliggör TEQCools system att även icke nedsövda patienter behandlas, vilket 
öppnar upp för kylning av ytterligare stora patientgrupper som exempelvis vid 
stroke. 

BAKGRUND, MOTIV OCH 
FRAMTIDA KAPITALBEHOV

6TEQCool AB (publ) Memorandum oktober 2022



MOTIV FÖR NYEMISSIONEN OCH EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Den nu erbjudna emissionen syftar i huvudsak till att tillföra ytterligare finansiella 
resurser till bolaget och därigenom skapa långsiktighet och rätt förutsättningar för 
den fortsatta utvecklingen och kliniska utvärderingen av TEQCools system för 
selektiv hjärnkylning.  

Bolaget bedömer att om emissionen fulltecknas enligt plan kommer nettolikviden 
från Erbjudandet tillsammans med Bolagets tillgängliga likvida medel vara tillräckliga 
för att möta nuvarande behov samt täcka det bedömda rörelsekapitalet minst tolv 
månader från och med datumet för slutlikviden i emissionen. 

Kapitaltillskottet från nyemissionen uppgår till maximalt 25 MSEK. De tillförda 
medlen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och 
uppskattad omfattning. 

Teknisk utveckling 74 %
Emissionskostnader 12 %
Löpande verksamhet 10 % 
Patentkostnader 4 % 

Summa 100 % 

Med ett kapitaltillskott på 25  MSEK kan TEQCool både notera sig och färdigställa 
systemet så att den kliniska utvärderingen kan påbörjas. Båda dessa milstolpar 
förväntas höja värdet på bolaget.

Om Erbjudandet inte tecknas i tillräcklig omfattning kan Bolaget få svårigheter att 
driva verksamheten och utvecklingen i planerad omfattning. Bolaget kan då komma 
att tvingas söka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapital-
anskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar 
eller tvingas bedriva verksamhet och utveckling i en lägre takt än planerat till dess 
att ytterligare kapital kan anskaffas. 

7TEQCool AB (publ) Memorandum oktober 2022



TEQCool AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en selektiv hjärnkylnings-
behandling av allvarligt hjärnskadade patienter och tillhörande system. Systemet 
kommer primärt användas på sjukhus som erbjuder avancerade behandlingar av 
patienter i behov av neurointensivvård eller ordinarie intensivvård.

PRODUKT OCH UTVECKLING 

TEQCool utvecklar ett unikt, patenterat system för selektiv hjärnkylning. 
Behandlingsmålet är oftast att uppnå och upprätthålla normotermi (normal 
temperatur) i hjärnan hos hjärnskadade patienter. Hjärnan kyls snabbt av 
cirkulerande vätska i ballongkatetrar placerade i näshålan nära hjärnan.

Systemet består av en kylmaskin och två slangset för näsan. En ballongkateter som 
förs in i näsan där balongen sedan utvidgas i bihålorna, en värmeväxlarpåse och 
anslutande slangar utgör ett slutet system där saltlösning (kylmediet) cirkuleras. 
Hjärn- och kroppstemperaturer mäts och övervakas. Temperaturen på kylmediet
kan regleras manuellt eller automatiskt för att kontrollera hjärntempera-
turen. Maskinen har en modern touch screen, med ett intuitivt användargräns-
snitt vilket gör den lätt att använda.  

Behandlingen, utvecklad främst för allvarligt hjärnskadade patienter som behandlas 
på neurointensivvårdsavdelningar, bygger på mångårig forskning och utveckling vid 
Lunds universitet, prekliniska och kliniska studier samt teknisk utveckling av 
TEQCools ingenjörer.

PATENT OCH ANNAN IP

TEQCool har en bred portfölj av immateriella rättigheter, bestående av en 
kombination av tekniska patent, mönsterskydd och varumärken. 

Patentportföljen innehåller både godkända patent och patent under pågående 
granskning. Dessutom utformas för närvarande ytterligare ett patent för att även 
skydda den nyutvecklade automatiska behandlingsmetoden.   

Skydd söks huvudsakligen i de största marknaderna, Europa, USA och Kina, för att 
på så sätt effektivt stänga ute potentiella konkurrenter. Slutsatsen är att TEQCools
patentportfölj hindrar konkurrenter från att erbjuda intra-nasal hjärnkylning genom 
att skydda de centrala tekniska lösningarna

VERKSAMHETEN
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MEDICINSKT BEHOV

De nationella riktlinjerna för kylning av hjärnskadade patienter varierar avsevärt, 
men många inkluderar diagnoserna allvarlig traumatisk hjärnskada (TBI), 
intracerebral blödning, subaraknoidal blödning, ischemisk stroke m fl. TEQCools
system kommer initialt att registreras för patienter som lider av traumatisk 
hjärnskada (TBI) vilket dock även möjliggör för läkare att använda metoden på 
andra patientgrupper med hjärnskada.

Traumatisk hjärnskada (TBI) är en av de allvarligaste typerna av skador, och är en 
stor orsak till permanenta funktionshinder. Sex miljoner personer beräknas att 
utsättas för allvarlig TBI varje år, vilket leder till 110 000 dödsfall endast i Europa och 
USA. TBI orsakar väldigt stora direkta kostnader för sjukvården och indirekta 
kostnader för samhället.  

MARKNAD OCH KONKURRENS
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Feber är vanligt hos TBI-patienter (cirka 50 % av de svåra fallen) och förknippas med 
sämre neurologiskt utfall. TBI-patienter med hög feber (>39ºC) inom 72 timmar 
efter skadan har visat sig ha sex gånger så stor dödlighet som afebrila patienter (de 
utan feber). Temperaturkontroll förbättrar neurologisk funktion samt reducerar 
dödlighet och längd på sjukhusvistelsen. 

SNABBFAKTA TBI 

Globalt utsätts uppskattningsvis 5-6 miljoner människor för svår TBI varje år, 
vilket orsakar cirka 110 000 dödsfall bara i USA och Europa. Överlevande får 
ofta livslånga funktionsnedsättningar med stort lidande som följd och 
betydande kostnader för samhället.

Tillgängliga kylsystem kyler 
patientens hela kropp och tar 
inte hjärntemperaturen specifikt 
i beaktande, fast det är 
temperaturen i hjärnan som 
man avser att sänka. Detta leder 
till en suboptimal behandlings-
process, med oönskade 
biverkningar och en behandling 
som inte möter behoven hos 
patienter och personal på 
neurointensivvårds-
avdelningarna.
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Selektiv hjärnkylning, ett behandlingsalternativ som inte existerar idag, skulle med 
TEQCools nya metod kunna undvika komplikationer associerade med systemisk 
kylning. Närheten mellan näshålan och den nedre delen av hjärnan medför att de 
kylande ballongkatetrarna snabbt kan sänka hjärntemperaturen med cirka 2°C efter 
1 timme hos friska försökspersoner.

Det är ett välkänt problem inom vården av svårt hjärnskadade patienter att feber 
ökar hjärnmetabolismen vilket förvärrar skadan på hjärnvävnaden. En reducering 
av hjärntemperaturen är därför ett angeläget behandlingsmål. En sänkning av 
temperaturen med 2°C eller mer, kan ha en skyddande neurologisk funktion, 
förbättra patients resultat samt reducera behovet av mer komplicerade 
behandlingar som används idag för att sänka kropps-och hjärntemperatur.

VETENSKAPLIG GRUND
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Det finns en stor potential för 
behandling av akut hjärnskada (t ex 
TBI, stroke) med selektiv hjärn-
kylning. TEQCools teknik för lokal 
hjärnkylning är en helt ny och unik 
metod, som tack vare att den 
tolereras även av vakna patienter, 
öppnar upp för användning till ett 
stort antal skadade patienter. 
Lokal hjärnkylning är därför en 
mycket lovande behandlingsmetod 
för TBI och andra patienter 
drabbade av akut hjärnskada.



MARKNADSDYNAMIK 

TEQCools initiala fokus är svårt hjärnskadade patienter, där temperaturkontroll kan 
både reducera feber och intrakraniellt tryck, med syfte att förbättra neurologiskt 
utfall, minska dödligheten och längden på sjukhusvistelse. Denna patientgrupp 
behandlas på neurointensivvårdsavdelningar med kylbehandlingar som för 
närvarande är dåligt anpassade till deras behov vilket leder till allvarliga biverkningar 
och större behov av läkemedel.

Marknaden för terapeutiska kylsystem beräknas omsätta mer än 13 miljarder kr 
(årligen). Marknaden spås växa till 23 miljarder kr år 2028, vilket motsvarar en årlig 
tillväxt (CAGR – Compound Annual Growth Rate) om över 7%. Det finns många 
underliggande faktorer som driver tillväxten på denna marknad. Några av de viktiga 
är ökande förekomst av sjukdomar som neurologiska och kardiovaskulära 
sjukdomar, förbättrad kunskapen om fördelar med temperaturkontroll och 
applicering i flera patientgrupper.

KONKURRENSSITUATIONEN 

TEQCool utvecklar en behandling som erbjuder selektiv hjärnkylning, initialt inriktad 
på hjärnskadade patienter men sekundärt alla övriga patientgrupper som behöver 
kyla hjärnan. Idag erhåller dessa patienter kroppskylning (systemisk kylning), utan 
hänsyn till den faktiska hjärntemperaturen. Dessutom måste behandlingen avbrytas, 
ofta flera gånger dagligen, för olika undersökningar och för att kontrollera 
patientens neurologiska status. Biverkningarna av kroppskylningen kan vara så 
allvarliga att de förlänger sjukhusvistelsen och ökar dödligheten.

Det finns idag inget kylsystem på marknaden som: 1) Primärt kyler hjärnan, 
2) Övervakar hjärnans temperatur och 3) Anpassar kyleffekten utefter 
hjärntemperaturen. Med TEQCools system kan man däremot individanpassa 
kylbehandlingen av hjärnskadade till varje patients situation och behov, samt 
övervaka och påverka hjärntemperaturen dynamiskt. 

MARKNAD OCH KONKURRENS (forts.)
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”Nuvarande behandlingsalternativ är begränsade. Nya behandlingar behövs som 
avhjälper de sekundära skadefaktorer som, om de lämnas obehandlade, leder till 
förvärrade sensoriska, motoriska och kognitiva funktionshinder. Förhöjd 
temperatur påskyndar många av de skadliga processerna, och i experimentell 
miljö leder reduktion av feber till en markant minskning av hjärnskadan.” 

Internationell Key Opinion Leader (KOL) inom Neurokirurgi  
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De idag dominerande kylmetoderna är ytkylning via huden och intravasculär
kylning via en kylkateter som opereras in i en ven i patientens bål. Båda dessa 
metoder är systemiska och kyler primärt patientens kropp. De styrs baserat på 
kropps-temperaturen (oftast mätt i blåsan) och tar ingen hänsyn till hjärn-
temperaturen. Nya vetenskapliga studier har visat att hjärntemperaturen ofta 
avviker väsentligt från kroppstemperaturen vilket ytterligare påvisar vikten av att 
utgå från hjärntemperaturen när kylbehandling genomförs.  

UNIK POSITION MED TYDLIGA MEDICINSKA FÖRDELAR

TEQCools system för selektiv hjärnkylning är alltså helt unikt. Det är TEQCools
absoluta ambition att etablera selektiv hjärnkylning som standardbehandling globalt 
inom temperaturkontroll av allvarligt hjärnskadade patienter som har, eller riskerar 
att få, feber. Alla befintliga system är baserade på kroppskylning och de 
marknadsförs inte primärt för behandling av hjärnskadade patienter. 

TEQCool har för avsikt att bevisa att behandlingen och systemet kan leverera 
följande medicinska fördelar: 
1. Upprätthålla stabil normotermi i hjärnan
2. Leverera selektiv hjärnkylning
3. Reducera det intrakraniella trycket 
4. Ge upphov till lägre andel shivering (frossa) 
5. Monitorera av både hjärn- och kroppstemperaturen
6. Lämpa sig även för vakna patienter 

Dessa medicinska fördelar är helt unika. Punkt 1-4 innebär att sjukvårdspersonalen 
kan erbjuda en mycket mild kylbehandling som primärt kyler hjärnan istället för att 
kyla hela kroppen. Eftersom behandlingen då kan genomföras med lägre överförd 
kyleffekt till patienten så förväntas den leda till färre och mildare biverkningar. 
Eftersom dessa patientgrupper utgör några av de mest allvarligt sjuka patienter som 
behandlas inom sjukvården är en mild biverkansprofil viktig för både mortalitet och 
prognos. 

TEQCools system kommer bli det första kylsystemet som erbjuder övervakning av 
både kropp- och hjärntemperatur. Vetenskapliga studier har visat att dessa kan skilja 
sig åt väsentligt och att dessa differenser förändras hos hjärnskadade patienter. 
Tillgången till båda dessa temperaturer och möjligheten att styra kyleffekten baserat 
på hjärntemperaturen kan påverka behandlingsriktlinjer vilket skulle vara en stark 
konkurrensfördel för TEQCool.  

Att behandlingen är anpassad även för vakna patienter (punkt 6) är också helt unikt. 
Kroppskylning, oavsett om det rör sig om ytkylning eller intravaskulär, kräver att 
patienterna sövs ner. TEQCools system öppnar därför upp för behandling även 
under mildare nedsövning och i patientgrupper som i huvudsak är vakna, t ex 
stroke-patienter.       
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2003-2008
Prekliniska djurstudier visade lovande resultat vid utvärdering av hypotesen om 
selektiv hjärnkylning via näshålan.

2008-2015
Verksamheten initierades och flera kliniska studier, vilka omfattande sammanlagt 
48 friska frivilliga, hjärnskadade och hjärtstoppspatienter, utfördes med tidiga 
prototyper för att validera metodens säkerhet och effekt. Metoden visade dock 
begränsningar i kylkapaciteten i förhållande till då rådande behandlingsnormer, 
vilken var att nå en kroppstemperatur på 33-34 grader Celsius, och företagets 
verksamhet stoppades. 

2015-2020
Verksamheten återupptogs efter att nya kliniska bevis visade att mild kylning var lika 
effektiv som djup kylning. Ytterligare utvecklingen av systemet och kylterapin mot 
normotermi och feberhantering under perioden. En systemprototyp utan 
feedbacksystem utvecklades, inriktad mot behandling av hjärtstoppspatienter. 
Många komponenter och delsystem finjusterades, såsom ballongkatetern, 
slangsettet och värmeelement.

2021-2022
TEQCool fattade ett strategiskt beslut om att inrikta sig på selektiv hjärnkylning av 
hjärnskadade patienter. Befintliga metoder för övervakning av hjärntemperaturen i 
denna patientgrupp används för att styra behandlingens kyleffekt. Systemet, som 
bygger på de definierade kärnkomponenterna, vidareutvecklades med ny mjukvara, 
elektronik och ett användarvänligt grafiskt gränssnitt för att nämna några av 
förbättringarna.  

HISTORIK I KORTHET
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TEQCools unika system för selektiv kylning av hjärnan är en innovation som har sina rötter och fortsätter utvecklas i nära samarbete med Lunds universitet.
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VISION OCH STRATEGI

TEQCools övergripande vision är att: Bevara patienters hjärnfunktion med hjälp 
av selektiv hjärnkylning.

Detta är en hög ambition och omfattar samtliga patientgrupper som har nytta av 
aktiv kylbehandling av hjärnan. Bolaget ska uppnå detta genom fyra strategiska 
faser:
§ Utveckla och lansera ett system för selektiv hjärnkylning som använder befintlig 

monitorering av hjärntemperaturen hos svårt hjärnskadade patienter. 
§ Utveckla och anpassa behandlingen och systemet för patientgrupper där 

hjärntemperaturen idag inte mäts, t ex hjärtstopp.
§ Etablera selektiv hjärnkylning som gold standard hos samtliga patientgrupper 

som idag har behov av kylbehandling av hjärnan.
§ Expandera systemets användning till nya patientgrupper, t ex stroke, som nu 

kan kylas tack vare att Bolagets system är tolereras väl av vakna patienter.

När Bolaget har etablerat selektiv hjärnkylning hos allvarligt hjärnskadade inom 
neurointensivvården kommer bolaget att utöka dess tillämpbarhet på patienter som 
främst behandlas inom den reguljära intensivvården. På dessa patienter används 
idag helkroppskylning med avsikt att sänka temperaturen i hjärnan, vilket tyvärr kan 
resultera i biverkningar på grund av bland annat överkylning. När TEQCool etablerat 
ett praktiskt sätt att övervaka hjärntemperaturen hos dessa patienter, eller använda 
bolagets metod utan tillgång till hjärntemperaturen, så är det naturligt att anta att 
selektiv hjärnkylning skulle vara ett universellt tilltalande behandlingssätt. 

VISION, STRATEGI, AFFÄRSMODELL 
OCH TIDPLAN
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TRE VIKTIGA PATIENTGRUPPER

ALLVARLIG HJÄRNSKADA – vilket inkluderar bl.a. allvarlig traumatisk 
hjärnskada och subarachnoidalblödning (orsakat av aneurysm). Över 70% 
drabbas av feber vilket förvärrar tillståndet och leder till ökad mortalitet 
och bestående neurologiska skador. Detta är en mycket känslig patient-
grupp för vilken det finns ett stort behov av en mildare kylningsmetod.

HJÄRTSTOPP – Den enskilt största patientgruppen som kylbehandlas
inom intensivvården. Baserat på resultaten från en stor studie inkl. 1850 
patienter som presenterades 2021, rekommenderas idag mild kylning när 
kroppstemperaturen överstiger 37.5C (rekommendationer från 
International Liaison Committee on Resuscitation). Dessa nya riktlinjer 
ger starkt stöd åt TEQCools milda kylbehandling. 

STROKE – Globalt är det över 12 miljoner patienter per år och ungefär 
25 % av oss alla kommer att drabbas någon gång under vår livstid. Alltså 
en synnerligen stor patientgrupp. Ungefär hälften av patienterna med 
stroke utvecklar feber vilket korrelerar med försämrad prognos. 
Farmakologisk behandling har visat sig ha begränsad effektivitet och är 
förknippad med risker såsom högt blodtryck. Eftersom patienterna är 
vakna förhindras helkroppskylning och utgör därmed en mycket stor 
potential för Bolagets metod.

TEQCool AB (publ) Memorandum oktober 2022



AFFÄRSMODELL

TEQCool har en affärsstrategi som möjliggör för såväl återkommande intäkter som 
en reell möjlighet för en kommande industri-exit. 

Bolagets affärsmodell innebär att systemet säljs som en medicinteknisk maskin som 
kombineras med en engångsartikel, dvs slangsettet. Både maskinen och engångs-
artikeln krävs för att kunna genomföra en patientbehandling. På detta sätt 
möjliggörs återkommande intäkter från försäljning av engångsartiklarna. 
Uppskattningsvis kommer varje neurointensivvårdsavdelning behöva 1-2 maskiner 
medan antalet slangset styrs av respektive avdelnings patientvolym. Engångs-
artiklarna förväntas utgöra majoriteten av intäkterna och vinsten efter en initial 
period där den installerade basen av maskiner byggs upp. Systemets unikitet och 
medicinska fördelar kommer kunna motivera en prispremium över befintliga 
konkurrerande kylsystem.  

Bolaget förbereder en framtida försäljningsfas genom att skapa 
intresse för produkten hos ledande forskare (så kallade Key Opinion 
Leaders) och kliniker inom området. Detta kommer även underlätta 
genomförandet av de fortsatta kliniska studierna och framtida 
publikationerna. Denna typ av scientific marketing är mycket 
viktigt för att skapa trovärdighet, kunskapsspridning och pull från 
marknaden. Bolaget arbetar också aktivt med att bygga upp ett 
nätverk av lokala distributörer inför marknadslanseringen.

Parallellt så förbereder TEQCool för en eventuell framtida industri-
exit. En industri-exit innebär möjligheter till partnerskap med större 
medicintekniska bolag i syfte att nå ut snabbare till fler sjukhus på fler 
marknader eller att eventuellt bli uppköpta av en större aktör.

TIDPLAN

Arbetet med att utveckla behandlingen, systemet och subsystem pågår. Detta 
omfattar naturligtvis TEQCools slangset och maskin samt väsentliga delar som t ex 
mjukvara, elektronik och användargränssnitt. Hela systemet ska sedan verifieras och 
tredjepartstester, så som biokompabilitet och EMC (Elektromagnetisk kompabilitet), 
ska genomföras. Bolaget avser att ha en färdig MVP (minimal viable product) klar 
under första halvåret 2024. 

När TEQCool har en MVP klar kommer den kliniska testningen inledas. De kliniska 
studierna kommer sannolikt genomföras i tre steg. Först en studie på friska frivilliga 
för att kontrollera att behandlingen är säker och tolereras väl. Därefter kommer en 
mindre pilotstudie göras på allvarligt hjärnskadade (flera patientgrupper inkluderas) 
för att få en bättre förståelse för de medicinska fördelarna. Baserat på insikterna 
från pilotstudien så kommer den tredje studien designas och genomföras specifikt 
på TBI-patienter. Den tredje studien kommer sannolikt vara en multicenterstudie. 
Då efterfrågan för selektiv hjärnkylning hos klinisk expertis är mycket stort har 
bolaget redan förankrat att samtliga  studier kommer ledas av personal från Skånes 
universitetssjukhus i Lund.  

Baserat på resultaten från den kliniska utvärderingen kommer TEQCool ansöka om 
marknadsgodkännande. Ambitionen är att detta kommer ske under andra halvåret 
2025. Godkännandet möjliggör lansering i hela EU. Parallellt med lanseringen så 
kommer arbetet påbörjas inför registreringen av systemet hos FDA i USA. I detta 
skede kommer det också tas beslut om hur övriga patientgrupper inom allvarligt 
hjärnskadade ska adresseras, samt hur de bredare patientgrupperna som hjärtstopp 
och stroke bäst inkluderas i det kliniska utvecklingsarbetet.    
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Johan Ingemansson
Född 1975. VD sedan 2021.
Johan Ingemansson har en lång och bred erfarenhet inom MedTech. Johan har 
tidigare haft befattningar som VP Business Development på Etac och Director 
Strategic Planning på Gambro samt varit managementkonsult på Roland Berger 
och Arthur D. Little. 
Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik med inriktning Technology Management 
från Lunds Tekniska Högskola samt företagsekonomi från Lunds universitet. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot TEQCool och Head of Business 
Advisory på Cardeon.
Johan äger 1 000 000 aktier i bolaget.

Fredrik Calais
Född 1971. CTO sedan 2022.
Fredrik Calais har över 20 års erfarenhet av produktutveckling inom MedTech. 
Tidigare befattningar har varit Internationell produktchef, GE Healthcare, Senior 
projektledare på olika MedTech bolag, CTO QuickCool 2011, produktägare Atos 
Medical.
Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola samt 
företagsekonomi från Uppsala universitet.
Fredrik äger inte några aktier i bolaget.

LEDNING, ORGANISATION OCH STYRELSE
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ORGANISATION

TEQCool har en liten och välkomponerad organisation med gedigen erfarenhet av 
medicintekniskutveckling, både tekniskt, kliniskt och regulatoriskt. För närvarande 
består bolaget av sju personer och organisationen förstärks med specifik teknisk 
kompetens inom mjukvara, mekanik, elektronik eller andra områden utifrån behov.

Se organisationsschema på nästa sida.  
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STYRELSEN

Enligt TEQCools bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) 
ledamöter samt högst två (2) suppleanter, vilka ska väljas årligen för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Per dagen för detta memorandum består Bolagets 
styrelse av tre (3) ledamöter, inklusive ordföranden. Nuvarande styrelse utsågs på 
årsstämman den 10 juni 2022, för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Ulf Bladin, ordförande (sedan 2022).
Född 1964.
Ulf Bladin har en medicine kandidatexamen från Karolinska Institutet, civilekonomi-
och masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Ulf har en lång och gedigen 
karriär inom medicinteknik och läkemedel, med ledande befattningar inom 
marknadsföring och försäljning. Ulf är nu VD för Prolight Diagnostics AB och 
styrelseledamot i Cardeon AB och Lumito AB.
Oberoende från Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende till större aktieägare: Nej
Aktieinnehav: 500 000

Masoud Khayyami, ledamot (sedan 2020).
Född 1963. 
Masoud Khayyami är doktor i tillämpad biokemi från LTH, Lunds universitet. 
Masoud har gedigen erfarenhet från forskning inom medicinteknik och bioteknik. 
Han är huvudägare och VD för Cardeon AB. Tidigare har han bl.a. varit VD för 
SpectraCure AB. Masoud har entreprenörserfarenhet i företag som Lumito AB, 
Gasporox AB och Prolight Diagnostics AB.
Oberoende från Bolaget och dess ledning: Ja
Oberoende till större aktieägare: Nej
Aktieinnehav: 185 120 844 (via bolag, personligen och närstående)

Johan Ingemansson, ledamot (sedan 2021) & VD.
Född 1975
Johan Ingemansson är utbildad civilingenjör i Kemiteknik med inriktning 
Technology Management från Lunds Tekniska Högskola samt företagsekonomi 
från Lunds universitet. 
Övriga pågående uppdrag: Head of Business Advisory på Cardeon.
Oberoende från Bolaget och dess ledning: Nej
Oberoende till större aktieägare: Nej
Aktieinnehav: 1 000 000
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BOLAGSSTYRNING 

Till grund för ägarnas styrning av Bolaget ligger bolagsordningen, den svenska 
aktiebolagslagen, styrelsens interna regler samt ytterligare en rad lagar och 
förordningar. 

Årsstämman är det högsta beslutande organet. Samtliga aktieägare som är listade i 
aktieboken och vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den dag 
som anges i kallelsen till stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid 
bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan. 

Ordinarie årliga bolagsstämman, årsstämman, ska hållas inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. Kallelse ska ske på det sätt som fastställts i bolags-
ordningen. Årsstämman utser Bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer 
arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om 
disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och VD. Årsstämman 
bestämmer också formen för hur en valberedning ska utses.

Styrelsens arbetsformer

Styrelsen väljs för ett år i taget. Arbetet regleras av en av Bolaget fastställd arbets-
ordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och 
verkställande direktören samt firmateckning och attestordning.

Styrelsen ansvarar för Bolagets styrning och förvaltning samt för uppföljningen och 
kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är 
betryggande. Styrelsen övervakar och utvärderar VD:s arbete och ansvarar för 
beslut och uppföljning av Bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, 
beslut om större investeringar, tillsättningar och entlediganden av VD genom 
löpande uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också årsbokslut. Kommittéer 
för revisions- och ersättningsfrågor är inte bildade, istället behandlar styrelsen de 
frågor som normalt faller på dessa kommittéer.

VD 

Styrelsen har upprättat en arbetsinstruktion för VD som klarlägger ansvar och 
förpliktelser samt ramarna för VD:s behörighet att företräda Bolaget. VD ansvarar 
därmed för den löpande operativa verksamheten inom de ramar styrelsen fastlagt 
och är ansvarig inför styrelsen för ledningen och utvecklingen av Bolaget. VD tar i 
samråd med styrelsens ordförande fram sakligt, utförligt och relevant informations-
och beslutsunderlag inför styrelsemöten.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och i arbets-
ordningen och innebär bland annat att styrelsen övervakar och säkerställer den 
externa ekonomiska rapporteringens kvalitet. Syftet med den interna kontrollen 
är att säkerställa att Bolagets strategier och mål följs upp samt att aktieägarnas 
investeringar skyddas. Styrelsen har delegerat det praktiska ansvaret till VD.
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I följande avsnitt presenteras den ekonomiska utveckling för TEQCool AB (publ) 
under delåret 2020, helår 2021 och första halvåret 2022. Alla siffror är i svenska 
kronor (SEK) om inte annat anges. Resultat- och balansräkningar för 2020 och 
2021 är hämtade ur Bolagets reviderade årsredovisningar.  

Resultat- och balansräkningar samt nyckeltal för första halvåret 2022 har
inte reviderats av Bolagets revisor och som införlivas i detta dokument 
genom hänvisning. I vissa fall har finansiella siffror i detta Memorandum 
avrundats och därför summerar inte nödvändigtvis tabellerna.

FINANSIELL SITUATION I KORTHET
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PROGNOS OCH FINANSIELLA KOMMENTARER

TEQCool är i en aktiv utvecklingsfas. De strategiska milstolparna och utvecklings-
aktiviteterna är definierade och kostnader kopplade till dessa är identifierade. 
En viktig milstolpe i detta är exempelvis CE-märkningen. Även målmarknadens 
storlek och betalningsförmåga är genomlyst utifrån dagens situation.

Beaktat ovanstående anser bolaget att man trots detta inte i nuvarande 
omvärldsläge bör presentera prognoser i Memorandum då de yttre 
påverkansfaktorerna är många och svåröverskådliga. 

Enligt den nuvarande planen bör en kommersialisering vara möjlig redan inom 3 år 
och ett positivt kassaflöde kort därefter vara på plats. En förutsättning för att föra ut 
produkten hela vägen fram till lansering är ett framtida, ytterligare kapitaltillskott 
som enligt nuvarande beräkningar skulle ligga i nivån 15 till 25 MSEK.
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ALLMÄNT

TEQCool AB (publ) är ett publikt avstämningsbolag och Bolagets aktier är kontoförda 
i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 
191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Bolagets aktier. Aktiens ISIN-
kod är SE0015244694. TEQCools aktier är denominerade i SEK, är utställda till 
innehavare och har emitterats i enlighet med svensk rätt och bestämmelserna i 
aktiebolagslagen (2005:551).

TIDIGARE EMISSIONER

TEQCool har tagit in ca 10 mkr från privata investerare. Cardeon har lånat ut totalt 
19 mkr, varav 11 mkr har kvittats till aktier. 

HUVUDÄGARE

TEQCools huvudägare, Masoud Khayyami via sitt bolag MK Capital Invest
tillsammans med Cardeon, besitter en gedigen erfarenhet av att driva, äga och 
finansiera Life Science och MedTech bolag. Några av hans innehav är SpectraCure, 
Lumito, Prolight Diagnostics och NanoEcho.

ÄGARFÖRTECKNING FÖRE EMISSIONEN

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
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* Cardeon AB, majoritetsägare i TEQCool AB (publ), har i form av lån täckt 
kostnader i Bolaget och därmed byggt upp en fordran. Cardeon deltar nu i 
emissionen genom kvittning av fordran upp till 5 MSEK, vilket då minskar 
skulden i motsvarande utsträckning. Kvittningen genomförs endast i den grad 
det finns utrymme inom den befintliga emissionen och uteblir alltså helt i det 
fall att emissionen blir fulltecknad av andra ägare i TEQCool, Cardeon, 
SpectraCure och Tectona Capital.

* Per Memorandumets datum. Se ytterligare information i faktaruta nedan.



Ägande och investeringar i aktier är alltid förenat med risker. Ett antal faktorer 
utanför Bolagets kontroll, liksom faktorer som Bolaget kan påverka, kan komma att 
få negativa effekter på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning och 
medföra att värdet på bolagets aktier minskar. Här redogörs för några riskfaktorer. 
De är inte rangordnade och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande.

Konjunktur
Bolagets utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av faktorer, såsom 
den allmänna konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kunderna och 
förekomsten av konkurrens. En allmänt svag konjunktur kan ha en negativ påverkan 
på Bolagets verksamhet, tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Konkurrens
Bolaget utvecklar en unik, patenterad och, enligt brukarna, attraktiv metod för att 
kyla hjärnan vid vård av hjärnskadade på sjukhus. Det är möjligt att idag okända 
metoder ger ökad konkurrens framöver vilket kan leda till minskade intäkter, lägre 
marknadsandel och sämre lönsamhet för Bolaget.

Marknaden
Bolaget verkar på en internationell marknad som lyder under skiftande regelverk 
och processer på respektive målmarknad. Dessa är under ständig förändring vilket i 
vissa fall utgör en marknadsmöjlighet för Bolaget och i andra ett hinder. 
Internationella framtidsutsikter och affärsmöjligheter är därför svårbedömda.

Behandlingsriktlinjer
Aktiv kylning med målsättningen att uppnå temperaturkontroll (TC) följer 
internationella, nationella och lokala riktlinjer. Dessa riktlinjer uppdateras utefter 
förändringar i kunskapsläget och de lokala omständigheterna. Det kan inte uteslutas 
att nya kliniska studier påverkar kunskapsläget och i förlängningen behandlings-
riktlinjerna. Bolaget följer denna utveckling men kan inte påverka resultatet.  

Tekniska och kliniska risker
TEQCools system är för närvarande under utveckling. Därmed finns det risk att det 
uppstår tekniska svårigheter som är svåra att överbrygga. När en prototyp av 
systemet är klart ska den testas i kliniska studier, både på friska frivilliga och 
patienter. Bolaget kan inte garantera att dessa studier faller ut så som förväntat. 
Både tekniska och kliniska risker kan försena projektet och i värsta fall omöjliggöra 
dess färdigställande.   

Organisationen
Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett beroende av enskilda 
medarbetare. Verksamhetens framtida utveckling beror i stor utsträckning på 
förmågan att rekrytera och attrahera nyckelkompetenser.

Belånings- och ränterisk
Bolaget kan komma att finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån 
från kreditinstitut. Belåning innebär vissa risker för Bolagets aktieägare.

Finansieringsrisker och behov av framtida kapital
Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är 
svår och/eller dyr att erhålla. Det kan inte uteslutas att det i framtiden uppstår en 
situation där Bolaget måste anskaffa nytt kapital. Det kan inte garanteras…

Fortsättning nästa sida.

RISKFAKTORER
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RISKFAKTORER (fortsättning från föregående sida)

…att ytterligare kapital kan anskaffas på gynnsamma villkor för Bolagets aktieägare, 
eller att sådant kapitaltillskott, om det anskaffas, är tillräckligt för att fullfölja 
Bolagets strategi. I det fall Bolaget i framtiden misslyckas med att anskaffa 
nödvändigt kapital, till för Bolaget rimliga villkor, kan Bolagets fortsatta verksamhet 
och strategi ej garanteras.

Aktiens värde och likviditet
Värdepappershandel är alltid förknippat med risktagande. En aktieinvestering kan 
sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare kan komma att få tillbaka 
satsat kapital eller något kapital alls. En investering i aktier bör aldrig ses som ett 
snabbt sätt att generera avkastning utan snarare som en investering som görs på 
lång sikt med kapital som kan undvaras. 

Aktien i TEQCool är vid emissionstillfället inte noterad men TEQCool AB (publ) har 
för avsikt att notera bolaget på en marknadsplats i Sverige under första delen av 
2023. Fram till dess att aktien kan handlas på denna handelsplats kan det anses att 
aktien inte är likvid. Efter att Bolaget noterats kommer köparnas och säljarnas bud 
vägas ihop till en handlad kurs. Det kan däremot inte garanteras att likviditeten i 
aktien kommer vara tillräcklig. Om likviditeten ej är tillräcklig kan det medföra 
svårigheter för aktieägare att förändra sitt innehav.

Prognos
Memorandumet innehåller uttalanden om framtiden avseende Bolagets utveckling. 
Det finns dock inga garantier för att dessa kommer att infrias. 
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ERBJUDANDET
Bolaget har beslutat att genomföra en riktad nyemission till Bolagets befintliga aktieägare samt aktieägarna i Cardeon
AB, SpectraCure AB och Tectona Capital AB för att öka antalet aktieägare i Bolaget inför en kommande notering på en 
marknadsplats i Sverige. Aktieägarna i TEQCool AB har förtur. Erbjudandet omfattar maximalt 100 000 000 antal 
aktier. 

För det fall Erbjudandet blir fulltecknat förväntas Bolaget tillföras 25 000 000 SEK före avdrag för kostnader relaterade 
till Erbjudandet. 

TECKNINGSTID 
Anmälan om teckning ska göras från och med den 2 november 2022 till och med den 16  november 2022. Styrelsen 
förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden samt tiden för betalning. För det fall beslut om sådan förlängning 
fattas kommer Bolaget lägga upp information om förlängning på Bolagets hemsida: www.teqcool.com. 

TECKNINGSPOST
Anmälan om teckning av aktier ska avse lägst 25 000 aktier, motsvarande 6 250 SEK. Därutöver fritt antal.

TECKNINGSKURS OCH PRISSÄTTNING
Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 0,25 SEK per aktie. Teckningskursen är fastställd av styrelsen i samråd med 
finansiella rådgivare och har erhållits baserat på ett antal faktorer, bland annat genom en multipelvärdering av andra 
börshandlade jämförbara bolag i kombination med aktuellt affärsläge och en bedömning av Bolagets potential och 
framtidsutsikter. Teckningskursen om 0,25 SEK per aktie motsvarar ett värde på Bolagets samtliga aktier om ca 67,7 
MSEK före Erbjudandets genomförande.

ANMÄLAN OM TECKNING AV AKTIER
Anmälan om teckning av aktier ska göras på anmälningssedel som under teckningsperioden finns att hämta för 
nedladdning på Hagberg & Aneborns hemsida, www.hagberganeborn.se, samt via länk på Bolagets hemsida 
www.teqcool.com. Ofullständig eller felaktig anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd. 

Ifylld anmälningssedel ska vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast klockan 15.00 den 16 november 2022. 
Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden. Om flera 
anmälningssedlar inges av samma tecknare kommer endast den sist registrerade anmälan att beaktas. Ofullständig 
eller felaktig anmälningssedel kan komma att lämnas utan åtgärd.  En teckning av aktier är oåterkallelig och tecknaren 
kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier.  Anmälan kan också göras elektroniskt via BankID på Hagberg & 
Aneborns hemsida, www.hagberganeborn.se

Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till: 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Ärende: TEQCool
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm 
Tel: 08-408 933 50
E-post: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Den som anmäler sig för teckning av aktier måste ha ett VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare till 
vilken leverans av aktierna kan ske. Personer som saknar VP-konto eller depå måste öppna något av ovanstående 
alternativ innan anmälningssedeln inlämnas till Hagberg & Aneborn. Observera att detta kan ta viss tid. Observera att 
om du har depå hos förvaltare kan anmälan om teckning av aktier i Erbjudandet ske genom förvaltaren. I sådant fall 
ska anmälan ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
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VIKTIG INFORMATION VID TECKNING AV AKTIER 
Krav på NID-nummer för fysiska personer
Nationellt ID eller National Client Identifier (NIDnummer) är en global identifieringskod för privatpersoner (SE + 
personnummer). Enligt MiFID II har alla fysiska personer från och med den 3 januari 2018 ett NIDnummer och detta 
nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion.
Om sådant nummer inte anges kan Hagberg & Aneborn vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska 
personen i fråga. Om du har enbart svenskt medborgarskap består ditt NIDnummer av beteckningen ”SE” följt av ditt 
personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NIDnummer vara någon annan typ 
av nummer. För mer information om hur NIDnummer erhålls, kontakta din bank. Tänk på att ta reda på ditt NID-
nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Krav på LEl-kod för juridiska personer
Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska 
personer från och med den 3 januari 2018 ha en LElkod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Om 
sådan kod inte finns får Hagberg & Aneborn inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER
Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-
konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och 
hur teckning av aktier kan göras i denna emission.

TILLDELNINGSPRINCIPER
Beslut om tilldelning i Erbjudandet baseras på efterfrågan. Tilldelningen bestäms av Bolagets styrelse varvid förtur 
kommer ges till TEQCools befintliga aktieägare och därefter till aktieägare i SpectraCure AB, Tectona Capital AB samt 
Cardeon AB. Vid överteckning kommer tilldelning ske med det primära syftet att uppnå erforderlig ägarspridning för 
att säkerställa regelbunden och likvid handel i Bolagets aktie. I händelse av överteckning kan tilldelning således 
komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli. Tilldelning kan då 
helt eller delvis komma att baseras på ett slumpmässigt urval bland aktietecknare. 

BESKED OM TILLDELNING
Besked om eventuell tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 22 
november 2022. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier. 

BETALNING AV AKTIER
Betalning ska ske i enlighet med utsänd avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av 
avräkningsnotan. Om likvid ej erläggs i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset 
understiga priset enligt Erbjudandet kan den part som ursprungligen erhöll tilldelning av dessa aktier komma att få 
svara för mellanskillnaden. 

LEVERANS AV AKTIER 
Leverans av aktier sker till det VP-konto eller den depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på 
anmälningssedeln så snart som möjligt efter att likvid erhållits för tecknade aktier samt att emissionen i sin helhet har 
registrerats på Bolagsverket vilket beräknas ske under vecka 49, 2022. I samband med detta erhåller tecknaren en VP-
avi med bekräftelse på att inbokning av värdepapper har skett på dennes VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav 
registrerat på en depå hos bank eller annan förvaltare erhåller information från respektive förvaltare. 
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VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS FULLFÖLJANDE
Erbjudandet är villkorat av att intresset för Erbjudandet, enligt styrelsens bedömning, är tillräckligt stort för att skapa 
nödvändiga förutsättningar för en ändamålsenlig handel med aktier i Bolaget, samt att vald marknadsplats 
spridningskrav uppfylls genom Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar som bedöms 
kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet och affärsutsikter, att Erbjudandet är olämpligt 
att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt avbrytande 
av Erbjudandet kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 16 november 
2022. För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att 
genomföras. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET AV ERBJUDANDET
Snarast möjligt efter teckningstidens utgång kommer resultatet av Erbjudandet att offentliggöras på Bolagets 
hemsida, www.teqcool.com, vilket förväntas ske omkring den 22 november 2022. 

LISTNING AV AKTIERNA PÅ EN MARKNADSPLATS 
TEQCool AB (publ) avser att notera bolagets aktier på en marknadsplats under första halvåret 2023.

UTSPÄDNING 
Fullteckning i Erbjudandet innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 270 644 509 aktier till 370 644 509 aktier vilket 
motsvarar en utspädningseffekt om ca 27 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av Erbjudandet dividerat 
med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad nyemission).

OÅTERKALLELIG TECKNING
En teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. 

ÖVRIG INFORMATION
Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden 
inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan 
beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att 
återbetalas. Om flera anmälningssedlar av samma kategori inges kommer endast den anmälningssedel som senast 
kommit Hagberg & Aneborn tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning på belopp som understiger 100 SEK 
återbetalas endast på begäran. 

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som lämnas till Hagberg & Aneborn eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer 
att behandlas av Hagberg & Aneborn i enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att 
samlas in och behandlas av Hagberg & Aneborn i syfte att Hagberg & Aneborn ska kunna utföra kundens order. Som 
ett led i utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga 
grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande 
författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de 
villkor som anges i författning, rätt att av Hagberg & Aneborn begära tillgång till och rättelse eller radering av 
personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till 
s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av 
personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Hagberg & Aneborn om utförande av order. 
Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Hagberg & Aneborn. Om erforderliga 
personuppgifter inte tillhandahålls kommer Hagberg & Aneborn inte att ingå avtalet om utförande av order med 
kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Hagberg & Aneborn är 
personuppgiftsansvarig. 

Lund den 28 oktober 2022 
TEQCOOL AB (publ) 
Styrelsen
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KONTAKTUPPGIFTER
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