Inbjudan att teckna units
i Hemcheck Sweden AB (publ)
inför planerad notering
på Nasdaq First North

VIKTIG INFORMATION
Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till hemChecks
prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Varje beslut
att investera i hemCheck bör grunda sig på en bedömning av innehållet i prospektet i dess helhet,
vilket efter godkännande, kommer finnas tillgängligt på www.hemcheck.com

Nyemissionen i sammandrag
Teckningstid

18 januari – 3 februari 2017

Teckningspost

1 000 units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption
av serie TO 1.

Teckningskurs

6 SEK per unit, vilket motsvarar 6 SEK per aktie. Teckningsoptionerna
emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningskurs och teckningstid
för teckningsoption av serie TO 1

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie
för 6 SEK under perioden 29 januari – 9 februari 2018.

Emissionsvolym

Högst 4 700 000 units, vilket innebär högst 4 700 000 aktier och högst
4 700 000 teckningsoptioner av serie TO 1. hemCheck tillförs
(före avdrag för emissionskostnader) 28,2 MSEK vid full teckning i
Nyemissionen och ytterligare 28,2 MSEK vid fullt nyttjande av
teckningsoptionerna.

Antal aktier innan Nyemissionen

5 834 600 stycken.

Värdering

Cirka 35 MSEK (före Nyemissionen).

Marknadsplats

Bolaget avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier och
teckningsoptioner till handel på First North. Förutsatt marknadsplatsens
godkännande beräknas första dag för handel för Bolagets aktie och
teckningsoption på First North bli den 10 mars 2017

Teckningsåtaganden

hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om nästan 15 MSEK,
motsvarande cirka 53,2 procent av den initiala emissionslikviden.
Teckningsåtagandena är inte säkerställda. Teckningsåtagarna är
garanterade full tilldelning i Nyemissionen.

Övertilldelningsemission i sammandrag

Om Nyemissionen övertecknas kan styrelsen välja att utnyttja en
övertilldelningsemission och ge ut ytterligare högst 330 000 units,
innebärande högst 330 000 aktier och högst 330 000 teckningsoptioner
av serie TO 1. Teckningskurs och teckningstid för teckning av units med
anledning av övertilldelningsemission är desamma som i Nyemissionen.
Den initiala emissionslikviden är 1,98 MSEK och vid fullt nyttjande av
teckningsoptioner tillförs hemCheck ytterligare 1,98 MSEK före avdrag
för emissionskostnader.

HELGE™ utvärderas just nu på utvalda kliniker i Sverige och den initiala
feedbacken kring användandet och nyttan har varit mycket positiv!
En av sjuksköterskorna har exempelvis sagt följande:
”Hemolys är ett stort problem för oss och patientnära hemolysdetektion
förbättrar avsevärt patientvården och minskar min arbetsbelastning som
sjuksköterska på akuten.”
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hemCheck i korthet
En stor del av alla medicinska beslut inom sjukvården
grundar sig på laboratorieanalys av blodprover. Felaktiga
eller uteblivna provsvar kan leda till felaktiga medicinska beslut med stora konsekvenser för patienter och
i värsta fall stort lidande eller död. Varje år uteblir cirka
45 miljoner provsvar globalt på grund av hemolys, vilket
innebär att röda blodkroppar spricker i blodprovröret.
Att blodprov har hemolyserats och därmed inte lämpar
sig för analys är den vanligaste orsaken till att provsvar
inte ges till behandlande läkare runt om i världen. I
dagsläget upptäcks inte hemolys förrän blodprovet är
på laboratoriet för analys, vilket medför förseningar i att
ställa korrekt diagnos och ett ökat lidande för patienten
och ökade kostnader för sjukhuset. Bolaget beräknar
att enbart akutsjukvården i USA skulle kunna sänka
sina kostnader för hemolys med cirka 100 MEUR per
år genom att använda Bolagets patenterade produkt
HELGE™. Med en vision att eliminera problemet
hemolys grundades hemCheck 2010 av Mathias
Karlsson, disputerad läkare, och Hjalmar Didrikson,
medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson
AB och med bakgrund från bland annat EQT.
hemChecks verksamhet bygger på engångstestet
HELGE™, som säkerställer att de flesta hemolyserade
blodprover upptäcks inom 30 sekunder i samband med
blodprovtagningen (så kallad point-of-care). Provet kan
därmed omedelbart tas om, tills ett korrekt prov är erhållet och kan sändas till laboratoriet. Bolaget utvecklar
en ny digital avläsare, READY™, som möjliggör digital
och förenklad avläsning av HELGE™.

Bolagets plan är att så snart möjligt skala upp produktionen av Bolagets produktkoncept, bestående av
HELGE™ och READY™. Dessa två komponenter
kommer att introduceras till de stora kundgrupperna
som ett produktkoncept. Genom de planerade investeringarna i produktions-uppskalning kommer
tillverkningskostnaden för HELGE™ vid storskalig,
automatiserad produktion att kunna hållas låg.

Bolagets målsättningar
under perioden 2017-2019
2017-2018 (finansieras av den initiala
emissionslikviden från Nyemissionen)
•

Fortsatta användartester av HELGE™ för
dokumentation av användarvänlighet och prestanda

•

Färdigställande av avläsaren READY™ och genomförande av verifierande användartester

•

CE-märkning av hemChecks produktkoncept,
bestående av engångsartikeln HELGE™ samt
avläsaren READY™

•

Marknadsintroduktion i Sverige

2018-2019 (finansieras delvis av den initiala
emissionslikviden från Nyemissionen samt av
emissionslikviden från teckningsoptionen TO 1)
•

Förberedande arbete inför en introduktion på den
internationella marknaden genom att identifiera
distributörer och kommersiella partners

•

Introduktion på den internationella marknaden

•

Uppskalning av produktionskapacitet

Teckningsåtaganden
hemCheck har erhållit teckningsåtaganden om
nästan 15 MSEK, motsvarande cirka 53,2 procent av
den initiala emissionslikviden. Teckningsåtagandena
är inte säkerställda. Teckningsåtagarna är garanterade full tilldelning i Nyemissionen. Se nedan beskrivning av de två största teckningsåtagarna:
• LMK Forward AB är ett helägt dotterbolag till LMK
Industri, ett nordiskt privatägt investmentbolag
med investeringar i ett flertal bolag. LMK Forward
har åtagit sig att teckna units för cirka 3,2 MSEK
i nyemissionen och äger, per den 31 december
2016, 6,3 % av rösterna och kapitalet i Bolaget.

• SHL Group är en strategisk viktig teckningsåtagare
i nyemissionen. SHL Group utvecklar och
producerar produkter för injektion och inhalation av
läkemedel. Med verksamhet i Taiwan, Kina, Sverige
och USA är SHL Group världens största leverantör
av auto-injektorer. Bland deras kunder finns
världens största läkemedels- och bioteknikbolag.
SHL Group bildades 1989 och har idag totalt drygt
3 200 medarbetare. SHL Group har åtagit sig att
teckna units för 3 MSEK i nyemissionen.
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VD har ordet
Att blodprov blir förstörda av hemolys och därmed inte
lämpar sig för analys är den vanligaste orsaken till att
provsvar inte ges till behandlande läkare runt om i
världen. I dagsläget upptäcks inte hemolys förrän provet
är analyserat på laboratoriet, med stora kostnader,
väntetider och risker för patienter som följd. Vi har sedan
bolaget grundades arbetat med målsättningen att
erbjuda en intuitiv produkt som på minimal tid hjälper
sjukvården att ge sina patienter en snabb och säker
vård.
Vi närmar oss nu en marknadsintroduktion av vårt
produktkoncept, HELGE™ och READY™, vilket känns
mycket spännande. En av de kundgrupper vi kommer
att fokusera på är akutmottagningar, särskilt med fokus
på de tester där konsekvensen av ett felaktigt blodprov
kan vara förödande för patienten. hemChecks potentiella marknad är global och HELGE™ är användbar i de
flesta situationer där blodprovtagning sker. Det är såldes
6 miljarder blodprovrör för blodprovtagning (serum- och
plasmaseparation) i världen 2015 och marknaden väntas växa. Enligt statistik är det 25% av dessa blodprovrör som används till hemolyskänsliga analyser. Baserat
på denna statistik och med utgångspunkt i antalet sålda
blodprovrör uppskattar vi att det tas cirka 1,5 miljarder
blodprover årligen som är relevanta för hemCheck.
Under 2016 har omfattande användartester av
HELGE™ initierats med syfte att dokumentera produktens användarvänlighet och prestanda. Detta arbete
kommer att fortsätta under 2017 och successivt inkludera även den digitala avläsaren READY™. Under 2017
avser bolaget att färdigställa produktkonceptet bestående av HELGE™ och READY™ för CE-märkning.
Vi börjar som sagt att närma oss en marknadsintroduktion av HELGE™ och READY™ och en bidragande
faktor till detta är att vi under hela utvecklingsarbetet har
arbetat mycket nära slutanvändarna.

Jag ser mycket fram emot att utöka ägarskaran och
ta in ytterligare kapital genom att notera Bolaget på
First North. Detta är en kvalitetsstämpel som hjälper oss
i vår marknadsföring samt tryggar det fortsatta arbetet
mot att förverkliga vår vision om att säkerställa att varje
blodprov ger de svaren som sjukvården efterfrågar och
behöver för att kunna erbjuda sina patienter en effektiv
och säker vård. Jag har en gedigen bakgrund inom
laboratoriemedicin och analysmetoder. Med många år
i branschen brinner jag för att utveckla produkter med
hög prestanda där syftet är att öka patientsäkerheten
och effektivisera vårdflöden. Jag ser fram emot att ta
hemCheck till nya nivåer där vi kan göra stor samhällsekonomisk nytta i en tid då besparingskraven ökar, vilket
ställer stora krav på nya, innovativa, lösningar i vården.

Annelie Brolinson, VD
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Styrelse & VD
Fredrik Sjövall, född 1980
Ordförande sedan 2015. VD i hemCheck från november
2014 till oktober 2015. Civilingenjörsexamen från
Chalmers med inriktning på entreprenörskap.
Erfarenhet: Fredrik har jobbat som VD för mindre bolag
i läkemedels- och bioteknikbranschen i över tio år. Bland
annat var Fredrik medgrundare och VD till PharmaSurgics (numera en del av Promore Pharma AB).
Fredrik är idag VD för Inhalation Sciences Sweden AB.

Jenni Björnulfson, född 1971
Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har även studerat vid
Karolinska Institutet.
Erfarenhet: Jenni har omfattande erfarenhet från
finansmarknaden efter att bland annat ha arbetat med
corporate finance i tio år på Handelsbanken Markets
och Alfred Berg Fondkommission/ABN AMRO samt i tre
år som aktieanalytiker på Standard & Poor’s och ABG
Sundal Collier. Jenni har även arbetat som affärsområdeschef på Global Health Partner och arbetar idag
som CFO och IR-ansvarig på Promore Pharma. Jenni är
härutöver styrelseledamot i The C Story AB.

Anna Dalgaard, född 1979
Ledamot sedan 2016. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Anna har över 10 års erfarenhet inom vårdbranschen med erfarenhet som konsult från McKinsey &
Company, chef för affärsutveckling på Colonix Medical
och projektchef hos Scandinavian Health Partner. Anna
är även medgrundare till vårdbolaget Health Navigator
AB. Anna är härutöver styrelseordförande i The happy
factory AB och styrelseledamot i A. Klevby Dalgaard AB.

Hjalmar Didrikson, född 1974
Ledamot sedan 2010. Var ordförande mellan 2010 och
2015. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
med utbytesstudier vid Leonard N. Stem School of
Business i New York.

investeringsbranschen. Hjalmar har jobbat som Senior
Director på EQT (Stockholm och Warszawa) och tidigare
även på FSN Capital Partners (Oslo) och UBS (London).
Hjalmar har omfattande erfranhet från styrelsearbete
bland annat som styrelseordförande i Acast AB,
Alfvén & Didrikson och Phoniro Systems AB.

Torbjörn Koivisto, född 1969
Ledamot sedan 2016. Jur. kand. från Uppsala
universitet.
Erfarenhet: Torbjörn är affärsjurist med inriktning på
bolags- och handelsrätt. Han har tidigare arbetat för
Mannheimer Swartling, Lindahl och Bird & Bird. Sedan
2006 arbetar Torbjörn som konsult i det egna företaget
IARU Institutet för Affärsjuridisk Rådgivning i Uppsala AB
och han har mångårig erfarenhet som rådgivare till bolag
inom life science-sektorn. Torbjörn sitter för närvarande i
styrelsen i Moberg Pharma AB (publ).

Annelie Brolinson, född 1978
VD sedan 2012. Grundutbildning i biomedicinsk
laboratorievetenskap och disputerade vid
Stockholms universitet inom fysiologi
(ämnesomsättning).
Erfarenhet: Annelie Brolinson har gedigen erfarenhet
inom biomedicin och var under åren 2010-2012
projektkoordinator för Bolaget.

Måns Alfvén, född 1974
Suppleant sedan 2015. Civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm.
Erfarenhet: Måns har flerårig erfarenhet som
konsult hos The Boston Consulting Group, bland annat
som projektledare. Måns har även arbetat som trade
commissioner hos Sveriges Exportråd i Australien samt
som VD för Eirus Medical AB. Måns är medgrundare till
investmentbolaget Alfvén & Didrikson och har omfattande erfarenhet från styrelsearbete i bland annat Trustly
Group AB och Quinyx AB.

Erfarenhet: Hjalmar är medgrundare till hemCheck
och medgrundare till investmentbolaget Alfvén & Didrikson. Hjalmar har en bred internationell erfarenhet från
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Varför du ska investera i hemCheck
•

hemChecks marknad är global och antalet
relevanta blodprover för hemCheck uppgår till
cirka 1,5 miljarder.

•

hemCheck avser att under 2017 färdigställa
HELGE™ och READY™ för CE-märkning för att
möjliggöra försäljning av produkterna.

•

Bolaget beräknar att enbart akutsjukvården i USA
skulle kunna sänka sina kostnader för hemolys
med cirka 100 MEUR per år genom att
använda HELGE™.

•

Genom de planerade investeringarna i produktions
uppskalning kommer tillverkningskostnaden för
HELGE™ vid storskalig, automatiserad produktion
att kunna hållas låg.

•

HELGE™ möjliggör för läkare att fatta rätt beslut i
rätt tid, vilket främjar patientsäkerheten.

•

hemCheck är ett resurssnålt bolag som har
erfarenhet av att använda kapital effektivt.

•

HELGE™ har utvecklats i nära samarbete med
sjuksköterskor, som är de som kommer att använda
produkten. De sjuksköterskor som har testat
HELGE™ anser att de med produkten kan erbjuda
bättre vård och får ett förbättrat arbetsflöde.

•

hemChecks produkt HELGE™ skyddas av patent
i USA och Europa.

•

En marknadsintroduktion av hemChecks produktkoncept, HELGE™ och READY™, på den svenska
marknaden är nära förestående och Bolaget
planerar för en introduktion på den internationella
marknaden under 2018-2019.

Investerarträffar
Karlstad 10 januari
Handelskammaren i
Värmland
Karlstad 12 januari
Global Invest Karlstad

Stockholm 23 januari
Aktiespararna
Stockholm 26 januari
Feminvest

Lund 31 januari
Aktiespararna
Eventet webbsänds
live

Karlstad 2 februari
Aktiespararna

Mer information om hemCheck finns på www . hemcheck .com

VIKTIG INFORMATION
Att teckna units i hemChecks emission är förknippat med såväl generella risker för aktieinvesteringar
som bolags- och branschspecifika risker. Potentiella investerare uppmanas att läsa och väga in
informationen i prospektets riskavsnitt i sin helhetsbedömning inför en eventuell investering
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Riv av längs den perforerade linjen

Anmälningssedel för teckning av Units i Hemcheck Sweden AB (publ).
Teckningstid:
Teckningskurs:
Tilldelning:
Likviddag:

18 januari – 3 februari 2017
6,00 kronor per Unit, d.v.s. 6,00 kronor per aktie. En Unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i januari 2017 av styrelsen i Hemcheck Sweden AB (publ). Vid en bedömning av
bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa
risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta. Prospekt finns att ladda ner från www .aktieinvest.se och www.hemcheck.com.
OBS! Teckning kan även ske elektroniskt med BankID. Gå in på www.aktienvest.se /hemcheck2017 och följ instruktionerna.

A.

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:

* 1 000 units (6 000,00 kr)
* 2 000 units (12 000,00 kr)

* 4 000 units (24 000,00 kr)
* 8 000 units (48 000,00 kr)

eller annat antal:

B.

* 16 000 units 96 000,00 kr)
* 32 000 units (192 000,00 kr)

stycken Units i Hemcheck Sweden AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.
Minsta teckningspost är 1 000 Units och därefter valfritt antal Units.

Om tilldelning sker ska tilldelade Units levereras till:

VP-Konto

0

0

0

Depånummer

Eller
Bank/Fondkommissionär:

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig kontakta din förvaltare för teckning.

C.

Namn- och adressuppgifter:

För- och efternamn/ Firmanamn:

Person-/ Organisationsnummer:

Postadress:

E-postadress:

Postnummer:

Ort:

Ort och datum:

D.

Land:

Telefonnummer:

Om tecknaren är en juridisk person

Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget
måste samtliga personer anges nedan.
Ägarförhållanden
Namn (för- och efternamn)

E.

Personnummer

Ägarandel (%)

Teckning över 15 000 EUR:

Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:
• Bifoga en verifierad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av
registreringsbevis bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.
• Besvara PEP frågor enligt blankett på www . aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.
Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

F.

Signatur

Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel
komma att lämnas utan avseende.
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa
teckning av Units enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och
denna teckningssedel.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal Units
eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna
anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration
av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i
samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som
Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
Namn **

• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren
avseende denna teckning.
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument
passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till
sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringseller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet
kräver åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan
om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.
Underskrift

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
eller scannad per e-post till:emittentservice@aktieinvest.se eller teckna direkt på www.aktieinvest.se/hemcheck2017

Wiberg & Co Reklambyrå

hemChecks vision är att säkerställa att
varje blodprov ger de svaren som
sjukvården efterfrågar och behöver
för att kunna erbjuda sina patienter
en effektiv och säker vård.

Hemcheck Sweden AB (publ)
Karlstads universitet Biomedicin
Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad
info@hemcheck.com • www.hemcheck .com

