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Resultat och ställning  

Delårsrapporten i sammandrag: 

    

Nyckeltal Q1-Q2 2014 Q1-Q2 2013 Helår 2013 

    

Nettoomsättning, tkr - - - 

Totala Intäkter, tkr - - - 

Resultat efter finansiella poster, tkr -1 054 -30 -107 

Kassa och bank, tkr 6 792 726 45 

Resultat per aktie, kr -0,10 -0,60 -2,14 

 

Väsentliga händelser under perioden 

• BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014 efter att under april 

genomfört en nyemission som tillförde bolaget 9,0 MSEK. Nyemissionen tecknades till 

cirka 36,5 MSEK inklusive teckningsåtaganden, vilket motsvarar en teckningsgrad 

om  370 %. 

• På konferensen EuroStroke i Nice presenterades en klinisk studie av University of 

Edinburgh publicerad den 7 maj 2014 avseende BrainCools produkt för hjärnkylning . 

Studien avslutades redan vid en interimsgranskning då resultaten visade en klinisk evidens 

för nedkylning av hjärnan på friska frivilliga. 

• Baserat på de kliniska resultat som presenterades av University of Edinburgh vid 

EuroStroke-konferensen meddelades bolaget i juni 2014 att styrgruppen för EuroHyp 

beslutat att BrainCools nyutvecklade medicintekniska produkt kommer att bli den femte 

produkten att ingå i nästa steg av de kliniska prövningsprotokollen för EuroHYP, 

hypotermistudien för strokepatienter. 

• BrainCool offentliggjorde bolagets andra indikation inom medicinsk kylning – oral 

mukosit. Bolaget har på kort tid etablerat ett samarbete med internationella opinionsledare 

inom cancerbehandling. Som ett led i detta samarbete har bolaget utvecklat en medical 

device som är en engångsprodukt kopplat till det mindre bärbara kylsystem som tagits fram 

för hjärnkylning under ambulanstransport. En patentansökan har lämnats in för produkten. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

• Inga väsentliga händelser att rapportera. 
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Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport januari – september 2014   2014-10-20 

Bokslutskommuniké för 2014   2015-01-27 

 

Information om verksamheten  

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer 

ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska 

mervärden inom sjukvården. Stroke och oral mukosit, en allvarlig biverkan av olika 

cancerbehandlingar, är bolagets första två indikationer. Ytterligare områden och möjligheter 

utvärderas löpande inom bolaget. 

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Aktietorget.  

 

Kommentarer från Martin Waleij, VD BrainCool AB (publ) 

Det är med stor tillförsikt vi presenterar bolagets första delårsrapport som självständigt bolag efter 

lex ASEA-utdelningen och noteringen på Aktietorget den 7 maj 2014. BrainCool har med egna 

resurser och fullt fokus alla förutsättningar att bygga ett ledande bolag inom medicinsk kylning 

med strategin att ta produkter till marknaden som kommer stå högt på den medicinska 

dagordningen. 

Vi kan under perioden rapportera kliniska resultat från vår studie med University of Edinburgh 

vilket har lett till att vi antagits som en av produkterna i EuroHYP-studien för kylning av 

strokepatienter. Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av slaganfall (stroke) som orsakats av 

blodpropp eller blödning. Dödligheten i akutskedet är betydande och många av de överlevande 

drabbas av bestående neurologiska symtom pga att hjärnans nervceller skadats till följd av syrebrist 

och följdeffekter från denna. 

Vår utveckling är inriktad på att ta fram två kylningssystem, ett semiportabelt för hjärnkylning från 

akutintaget och till stroke kliniken samt ett mindre bärbart system för kylning i ambulansmiljö. 

Vårt huvudfokus med EuroHYP är att utvärdera den semiportabla produkten från akutintag och 

framåt. De kliniker vi avser arbeta med är betydande opinionsledare inom området, där tid från 

ambulans till akutintag handlar om minuter, och där ambulansvården kommer vara viktig först 

längre fram i den kommersiella fasen. Det mindre kylsystemet öppnar möjligheter även inom andra 

områden, där ett av dem är vår satsning på vår andra indikation oral mukosit, en allvarlig medicinsk 

biverkan av cancerbehandlingar. 
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BrainCool har på kort tid etablerat samarbete med internationella opinionsledare inom 

cancerbehandling med syfte att utveckla en patenterad engångsprodukt kopplad till det mindre 

bärbara kylsystem som tagits fram för hjärnkylning under ambulanstransport.  

Oral mukosit  orsakar rodnad, sår och inflammationer som kan vara mycket smärtsamma och leda 

till att patienten har svårt att genomgå den planerade behandlingen. Smärtorna kan leda till tal- och 

sväljsvårigheter samt orsaka viktnedgång på grund av svårigheter att äta och dricka. Oral mukosit 

kan hindra patienter att genomgå sin planerade cancerbehandling, den kan öka dödligheten och 

bidrar till väsentligt högre sjukvårdskostnader. Bara i USA drabbas ungefär 400 000 

cancerpatienter varje år. 

Från och med september 2014 går bolaget in i en intensiv fas med utvärdering och regulatoriska 

processer för de första produkterna avseende två indikationer inom medicinsk kylning. Vi har redan 

märkt intresse från såväl kliniskt som kommersiellt håll och vi tror att Oral mukosit-produkten 

kommer att bli ett välkommet tillskott i vården. 

 

Personal  

Antalet anställda i bolaget uppgick per den 30 juni 2014 till 3 (0) personer. De anställda har varit 

verksamma i bolagets projekt sedan maj 2014, men kommer från den 1 september 2014 att vara 

verksamma på heltid i bolaget.  

 

Framtidsutsikter 

Bolaget befinner sig för närvarande i en utvecklingsfas och kommer inte att ha några intäkter under 

den närmaste tiden. Regulatoriska processer, val av försäljningskanaler, samarbete med partners 

eller försäljning i egen regi samt utlicensiering av produkter påverkar framtida behov av 

kapitalresurser som behövs för att utveckla verksamheten. Bolaget har en uttalad strategi att arbeta 

med produkter med tydliga medicinska behov och behov av nya innovationer där möjligheterna för 

akademiskt forskningsstöd är goda. Detta för att underlätta finansiering av klinisk utvärdering och 

utveckling. 

 

Aktien 

Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014. Antalet aktier i bolaget 

uppgår till 17 171 816 per den 30 juni 2014. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt 

till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagstämman. 
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Insynspersoners aktieinnehav  

 Antal Aktier 

Martin Waleij 500 341 

Christian Strand 143 553 

Mats Forsman 20 000 

Bengt Furberg 29 603 

Hans Henriksson 45 709 

Jens Kinnander 10 000 

 

Granskning av revisorer 

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

Principer för delårsrapportens upprättande 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från 

Redovisningsrådets rekommendationer. 
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Avlämnande av delårsrapport  

Lund, den 19 augusti 2014 

 

BrainCool AB (publ) - Styrelsen 

Hans Åke Henriksson Styrelseordförande 

Bengt Furberg Styrelseledamot 

Mats Forsman Styrelseledamot 

Jens Kinnander Styrelseledamot 
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BrainCool AB (publ) 
   

Org nr: 556813-5957    

    

Resultaträkning                        Q1-Q2 2014 Q1-Q2 2013 Helår 2013 

    

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning           -           -         - 

Summa intäkter 0 0 0 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader 613 334 30 250 87 165 

Personalkostnader 439 869 - - 

Övriga rörelsekostnader 1 135          -        - 

    

Summa rörelsens kostnader 1 054 338 30 250 87 165 

    

Rörelseresultat -1 054 338 -30 250 -87 165 

    

Resultat från finansiella investeringar    

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 110 16 21 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -134          - -20 000 

    

Summa resultat från finansiella poster -24 16 -19 979 

    

Resultat efter finansiella poster -1 054 362 -30 234 -107 144 

    

Periodens resultat -1 054 362 -30 234 -107 144 

    

Antal aktier vid periodens slut 17 171 816 50 000 50 000 

Medelantal aktier under perioden 10 656 211 50 000 50 000 

Resultat per aktie -0,10 -0,60 -2,14 
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BrainCool AB (publ)      

Org nr: 556813-5957      

      

Balansräkning  2014-06-30  2013-06-30  2013-12-31 

      

Anläggningstillgångar      

      

Immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12 161 660  8 449 932  10 528 606 

      

      

Summa anläggningstillgångar 12 161 660  8 449 932  10 528 606 

      

Omsättningstillgångar      

      

Kortfristiga fordringar      

Övriga kortfristiga fordringar 947 529  165 864  99 451 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 14 539            -           - 

 962 068  165 864  99 451 

      

Kassa och bank 6 791 984  725 653  45 242 

      

Summa omsättningstillgångar 7 754 051  891 517  144 693 

      

Summa tillgångar 19 915 711  9 341 449  10 673 299 
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BrainCool AB (publ) 
     

Org nr: 556813-5957      

      

Balansräkning  2014-06-30  2013-06-30  2013-12-31 

      

Eget kapital och skulder      

      

Eget kapital      

      

Bundet eget kapital:      

Aktiekapital  
(17 171 816 st aktier a' kvotvärde 0,045 kr) 772 732  50 000  50 000 

      

Fritt eget kapital:      

Överkursfond 13 485 202  -  - 

Emissionskostnader -698 503  -  - 

Balanserad vinst eller förlust 6 292 154  3 931 422  6 700 443 

Årets resultat -1 054 362  -30 234  -107 144 

 18 024 491  3 901 188  6 593 299 

      

Summa eget kapital 18 797 223  3 951 188  6 643 299 

      

Kortfristiga skulder      

Skulder till koncernföretag -  5 320 678  4 000 000 

Leverantörsskulder 941 194  36 250  - 

Övriga kortfristiga skulder 93 327  -  - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 83 967  33 333  30 000 

      

Summa kortfristiga skulder 1 118 488  5 390 261  4 030 000 

      

Summa eget kapital och skulder 19 915 711  9 341 449  10 673 299 

 


