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Bästa aktieägare i TEQCool,

Som nämndes i förra aktieägarbrevet går arbetet vidare med olika finansieringsalternativ med 
ambitionen att förbättra kapitaliseringen i bolaget och säkerställa en notering. TEQCool klassas 
sedan en tid tillbaka formellt som ett dotterbolag till det noterade investmentbolaget Cardeon (pga 
dess stora ägarandel). Alla väsentliga händelser i TEQCool måste därför först rapporteras i ett 
pressmeddelande via Cardeon. Vill ni säkerställa att ni får alla viktiga nyheter om TEQCool och vår 
finansiering så prenumerera på Cardeons nyhetstjänst www.cardeon.se/nyhetsrum/prenumerera/.

Den tekniska utvecklingen av TEQCools system har nått ett antal viktiga milstolpar. Först vill jag 
nämna att TEQCool igår, onsdag, har personal på plats hos en av våra leverantörer för att gemen-
samt tillverka de första prototyperna av vårt nya engångskit. Det innehåller även de nya värme-
växlarkassetterna (se bild) som levererades till kontoret för några veckor sedan. Prototyperna 
kommer att genomgå verifieringstestning under våren. 

Den andra stora milstolpen är designkonceptet av kylmaskinen. I förra brevet beskrevs uppstarten 
av detta projekt och nu är design- och mekanikkonsulten snart redo att presentera designlösning-
en. Kylmaskinen omfattar hela vårt system förutom slangset och ballongkatetern. Om ni inte ser 
nyheter om dessa två milstolpar på sociala medier eller hemsidan så ser vi fram emot att infor- 
mera er i nästa aktieägarbrev. 

Johan Ingemansson, VD 
TEQCool AB (publ)

Parallellt löper mjukvaruutvecklingen på steg för steg. Till exempel så  
kodas nu delar av det grafiska användargränssnitt som operatören  
kommer använda för att kontrollera och styra behandlingen.    

Som tidigare nämnt så kan ni följa TEQCool på LinkedIn. Via denna länk 
kommer ni till TEQCools sida, tryck där på Följ. Vi har även nyligen ska-
pat en profil på Facebook. Syftet med FB är att dela information av mer 
informell och personlig karaktär. Följ, gilla och dela så bidrar du till infor-
mationsspridningen om TEQCool och därmed till vår framgång! 

Hör gärna av er om ni har några frågor. Hoppas ni får en riktigt trevlig vår!
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