Pressmeddelande
22 februari 2018

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare
när HemCheck AB:s teckningsoption av serie TO 1
tecknas till 96,3%. Sammanlagt har noteringsemission på First North, och den tillhörande
teckningsoptionen, tillfört HemCheck cirka 59 MSEK
Den 9 februari 2018 avslutades teckningstiden för TO 1 som nyttjades till 96,3% och därmed tillförs HemCheck AB cirka 29,1 MSEK före emissionskostnader. Sedan tidigare blev HemChecks AB:s
noteringemission övertecknad (59 MSEK, 209%) och TO 1 blev tecknad till cirka 96,3%. Sammanlagt har noteringsemission på First North, och de tillhörande teckningsoptionerna, tillfört
HemCheck cirka 59 MSEK.
Hemchecks styrelseordförande Fredrik Sjövall kommenterar:
- Det förtroende som nu har visats av våra aktieägare validerar tilltron att HemCheck har stor
potential och är ett spännande bolag att äga. Kapitaltillskottet innebär att vi har en kassa som ger
oss möjlighet att CE-märka och lansera våra produkter enligt plan och framförallt effektivisera
flöden och förbättra patientsäkerheten genom att reducera effekterna av hemolys.
Genom den här kapitalanskaffningen får vi nu en stark kassa och blickar framåt mot en spännande
tid där HemCheck övergår från att vara ett renodlat utvecklingsbolag till lansering av bolagets
produkter. Detta kommer att göras genom att vårt arbete nu fokuseras på CE-märkning,
validerande av kliniska studier, uppskalning av produktion samt försäljning.
Om HemCheck
HemCheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept, Helge,
för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste
orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och
höga kostnader för samhället. HemChecks mål är att bidra till förbättrade produkter för detektion
av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen. HemChecks huvudkontor finns
i Karlstad, Sverige
För mer information www.corpura.se eller kontakta:
Fredrik Holst, VD, telefon 0703-66 09 48 eller mail fredrik.holst@corpura.se

Om Corpura
Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för
små- och medelstora snabbväxande bolag på eller utanför börsen. Vi arbetar långsiktigt,
innovativt och, framför allt, nära våra kunder. Genom åren har vi byggt upp ett stort
nätverk av privata och institutionella investerare. De större investerarnas inställning
till ett erbjudande är många gånger avgörande för en lyckosam transaktion och därför
bygger våra relationer på tillit och tidigare framgångsrika affärer.
Vi har mycket bred erfarenhet av corporate finance-rådgivning och arbetar i partnerskap. Genom vår samlade kunskap har vi en omfattande kompetens på området och
kan erbjuda högkvalitativa helhetslösningar och skapa långsiktiga relationer med
våra kunder.
Corpura står under Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö.
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