Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen
Såsom redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen får styrelsen för BrainCool AB (publ), anföra
följande:
Den 18 mars 2016 publicerades årsredovisningen för 2015 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 2015 hänvisas till pressmeddelanden som
offentliggjorts av bolaget efter det att årsredovisningen publicerades:
2016-04-11 Halvårsrapport – 2016
2016-04-11 Bolaget tillkännager att amerikanska FDA har beviljat en s.k. Expedited Access
Programme (EAP)-process för The Cooral System
2016-04-14 Bolaget genomför en riktad emission om 10 MSEK
2016-05-03 Bolaget sluter distributionsavtal i Österrike
2016-05-10 Kvartalsrapport Q1 – 2016
2016-05-26 The BrainCool System levereras till de första klinikerna för hypotermibehandling av
stroke
2016-05-30 Schiller och BrainCool AB lanserar The BrainCool System på flera nya marknader
2016-06-07 Bolaget sluter avtal om expansionslån om tre (3) MSEK
2016-06-08 Bolaget genomför spridningsemission
2016-06-13 Presentation vid MASCC av Cooral System för att motverka Oral Mukosit
2016-06-17 Spridningsemissionen är avslutad. Bolaget tillförs ca 14,5 MSEK och över 1 000 nya
aktieägare
2016-08-15 Bolaget genomför en riktad emission om 1,5 MSEK
2016-08-24 Bolaget sluter distributionsavtal för den japanska marknaden med FINGAL Link Co. Ltd
2016-09-01 Bolaget erhåller initial order om tio (10) enheter av The BrainCool System
2016-10-04 Braincool inleder samarbete med SHL inom ishockey för att utvärdera PolarCap®
System vid akut behandling av hjärnskakning
2016-10-06 BrainCool sluter avtal med med Karolinska Sjukhuset kring klinisk studie för att motverka
Oral Mukosit
2016-10-07 Genombrott för medicinsk kylning av patienter drabbade av stroke
2016-10-13 BrainCool makes a strategic acquisition in purchasing all assets of the American medical
cooling company Benechill Inc.

2016-10-14 Uppdatering BrainCool ABs verksamhet inom idrottsmedicin
2016-10-20 Summary of acquired Benechill Inc. patent portfolio
2016-11-09 BrainCool AB (publ) förstärker organisationen
2016-11-10 BrainCool AB (publ.) tecknar avtal med Center for Resuscitation Science vid Karolinska
Institutet och hjärtkliniken vid Södersjukhuset i Stockholm
2016-11-10 Delårsrapport januari-september 2016
2016-11-17 BrainCool erhåller bidrag från Vinnova om 500,000 kr för klinisk studie att motverka Oral
Mukosit
2016-12-06 BrainCool startar en utvärdering av bolagets produkt Cooral System mot oral mukosit i
ett samarbete med en ledande NHS Trust i London.
2016-12-08 Riktad nyemission avslutad
2016-12-08 Apportemission avslutad
2016-12-08 Korrigering i dagens pressmeddelanden rörande apportemission och riktad nyemission
2016-12-22 BrainCool tar upp lån om tio mkr för förberedelser inför lansering i USA och finansiering
av förvärvet av Benechill
2016-12-23 Ökade forskningsanslag till medicinsk kylning, nya rön kring traumatisk hjärnskada och
ökad användning av medicinsk kylning i USA
2017-01-18 Uppdatering av regulatoriska projekt för BrainCool System
2017-01-24 Abstract Oral Mucositis accepted for European Society for Blood and Marrow
Transplantation (EBMT 2017) accepted
2017-01-24 BrainCool satsar på medicinsk kylning mot migrän
2017-02-08 BrainCool utökar antal lag inom ishockey för att utvärdera PolarCap® System vid akut
behandling av hjärnskakning
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-14 Marknadsmeddelande 31/17 – Handelsstopp i BrainCool AB
2017-02-14 Rättelse gällande Bokslutskommuniké 2016
2017-02-14 Marknadsmeddelande 32/17 – Handeln i BrainCool AB återupptas
2017-03-06 Brai Cool teck ar ”Cli ical Trial Agree e t” CTA och erhåller etiskt godkä
en holländsk multicenterstudie på migränpatienter

a de för

2017-03-08 BrainCool AB (publ) meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma 2017 senareläggs
till den 27 juni 2017
2017-03-16 BrainCool AB tecknar avtal om kliniska studier och erhåller etikgodkännande för
behandling av migrän i England
2017-03-22 BrainCool AB offentliggör tidplan för NHS klinisk studie migrän i England samt
presentation migrän studier vid vetenskapligt möte
2017-03-27 Regulatoriskt genombrott i USA för RhinoChill mot migrän
2017-03-28 Abstract Oral Mucositis accepterat för MASCC 2017, med första data på cancer patienter
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.
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