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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen 
 

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen får styrelsen för BrainCool AB (publ), 

anföra följande: 

 

Den 27 maj 2019 publicerades årsredovisningen för 2018 i vilken, jämte bokslutskommuniké, 

händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning framgår.  

 

För en redogörelse av händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat 

efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 hänvisas till pressmeddelanden 

som offentliggjorts av bolaget efter det att årsredovisningen publicerades: 

 

Datum/Date Pressmeddelande/Press release 

2019-05-29 BrainCool AB (publ) has established direct sales operations in USA 

 

2019-06-03 BrainCool AB (publ) erhåller genombrottsorder i Korea om tjugo (20) 

BrainCool™ System 

2019-06-03 BrainCool AB (publ) erhåller patentgodkännande i Kina för teknik 

vid frossbrytningar (”shivering”) vid nedkylning med BrainCool 

System 

2019-06-05 BrainCool AB (publ) kallar på lån om 12,5 mkr 

2019-06-17 BrainCool AB (publ) har slutfört den japanska studien inom OM med 

gott resultat 

2019-06-26 BrainCool i samarbete med Morgan Stanley underlättar aktiehandel i 

USA 

2019-06-26 BrainCool AB (publ) etablerar samarbete om Cooral® System med 

ledande klinik vid Nanjing Medical University i Kina 

2019-07-02 Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) 

2019-07-10 BrainCool AB (publ) tillsätter ny ekonomichef 

2019-07-17 Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) 

2019-07-30 Kommuniké från årsstämma 2019 

2019-08-01 RhinoChill™ erhåller marknadsgodkännande i Vietnam samt order på 

RhinoChill™ och BrainCool™ System levererade till slutkunder 

2019-08-01 BrainCools distributör får första order till slutkund i Sydkorea 

2019-08-06 BrainCool sluter leasing- och samarbetsavtal med MedOne Group för 

marknaden i USA 

2019-08-07 BrainCool erhåller genombrottsorder på två IQool™ System från två 

sjukhus i USA 

2019-08-08 BrainCool utvidgar samarbetet med KCP och sluter distributionsavtal 

för RhinoChill™ i Sydkorea 

2019-08-15 BrainCool senarelägger delårsrapport till 30 augusti 

2019-08-21 Ökning i antalet aktier i BrainCool AB (publ) 

2019-08-21 Ny klinisk studie med RhinoChill™ accepterad för presentation på 

American Heart 2019 

2019-08-22 Genombrottsorder för RhinoChill™ i Tyskland för pre-

hospitalkylning av patienter med hjärtstopp 

2019-08-23 Inlösenperiod för BrainCools optioner, TO3 2019-2022, 26 augusti – 

9 september 2019 
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2019-08-27 Karolinska Universitetssjukhuset i Solna startar nu rekrytering av fler 

patienter till den kliniska studien av Cooral® System 

2019-08-28 Ytterligare order i Tyskland för RhinoChill™ i Freiburg 

2019-08-28 Ny order för RhinoChill™ i Halle, Tyskland 

 

Härutöver har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets finansiella ställning inträffat 

sedan årsredovisningen lämnades. 

 

Nämnda årsredovisning och pressmeddelanden finns tillgängliga på bolagets webbplats, 

www.braincool.se 

 

Utöver vad som har angivits ovan har inga ytterligare händelser av väsentlig betydelse för 

Bolagets ställning inträffat. 

 

 

Lund den 29 augusti 2019 
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