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Real Heart: Nyemission inför notering på AktieTorget 
 

Idag, den 14 oktober 2014, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Heart AB:s (”Real Heart”) nyemission inför notering 
på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 28 oktober 2014. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 
10 MSEK före emissionskostnader. Real Heart har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK. I samband med 
nyemissionen kommer Real Heart att delta i ett antal informationsträffar samt en webhearing för att informera om 
bolaget och dess framtidsplaner. Memorandum, folder samt anmälningssedel finns att tillgå på Real Hearts, AktieTorgets 
och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).  
 
Motiv för nyemission 
Real Heart utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som primärt ska kunna 
användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Efter framgångsrika djurstudier 
avser bolaget att genomföra mer omfattande djurstudier för att under 2017 kunna inleda studier i människa.  
 
Styrelseordförande Göran Hellers kommenterar 
– Det råder inga tvivel om att det finns ett betydande behov av alternativ för hjärtsjuka. Endast i Sverige finns till exempel 
200 000 patienter med hjärtsvikt - varav 2 000 är sjukhusbundna - och bristen på hjärtan som kan transplanteras är så stor 
att ett av kraven för att bli uppsatt på transplantationslistan är att patienten bedöms avlida inom mindre än ett år utan 
hjärttransplantation. Efter 14 års forskning och utveckling har Real Heart nu framställt ett konstgjort hjärta som följer det 
biologiska hjärtats princip (med två kammare och två förmak) och med samma flöde, tryck och styrning. Nyckeln till en 
framgångsrik produkt bedöms finnas precis här, i den naturliga konstruktionen som i sig motverkar bildningen av 
blodproppar. 
 
Genom den nu förestående nyemissionen och en efterföljande planerad notering på AktieTorget är vi på väg in i nästa fas av 
bolagets utveckling. Nyemissionen genomförs huvudsakligen för att finansiera vidareutveckling och djurstudier med den 
hjärtpump som är framtagen. Emissionslikviden är avsedd att täcka Real Hearts kapitalbehov hela vägen fram till dess att 
kliniska studier kan inledas, studier vi har som målsättning att inleda under 2017. 
 
Göran Hellers, styrelseordförande Scandinavian Real Heart AB 
Medicine doktor och docent i kirurgi - Karolinska Institutet 
 
Erbjudandet i sammandrag 
 

 Teckningstid: 14 – 28 oktober 2014. 

 Minsta teckningspost: 1 000 aktier. 

 Teckningskurs: 4,60 per aktie. Courtage utgår ej. 

 Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 175 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 10 
MSEK (före emissionskostnader). Lägsta nivå för att genomföra nyemissionen är cirka 6 MSEK (före 
emissionskostnader). 

 Värdering (pre-money): Cirka 36,8 miljoner SEK. 

 Antal aktier innan emission: 7 996 000 aktier. 

 Teckningsförbindelser: Real Heart har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK. 
 
Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande finns att ta del av i 
upprättat memorandum. 
 
Notering på AktieTorget 
Real Heart är godkänt för notering på AktieTorget under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att AktieTorgets 
ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel beräknas bli den 26 november 2014. 
 
 
  

http://www.realheart.se/


Informationsträffar, lunchträff och webhearing 
I samband med nyemissionen kommer Real Heart att anordna och delta i följande informationsträffar för att informera om 
bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis och det kommer att bjudas på 
lättare förtäring. Gällande investerarlunchen i Piteå bjuds det på lunch (begränsade platser, först till kvarn-princip) För 
anmälan till eller ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på 0431-47 17 00 
eller anmalan@sedermera.se: 
 
Informationsträffar 

 Malmö – tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 17.30 – Malmö Börshus, Skeppsbron 2. 

 Göteborg – onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 18.00 – Radisson Blue Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65. 

 Stockholm – torsdagen den 16 oktober 2014 kl. 18.00 – Scandic Klara, Slöjdgatan 7. 

 Piteå (investerarlunch) – 22 oktober 2014 kl. 11.30 – Vardagsrummet, Bryggargatan 14. 

 Skellefteå – 22 oktober 2014 kl. 17.30 – Vithatten, Scandic Hotell.  

 Umeå – 23 oktober 2014 kl. 17.30 – Ägir I, Folkets Hus, Vasaplan.  
 
Webhearing 

 Webhearing på AktieTorget – fredagen den 17 oktober kl. 10.00 – www.aktietorget.se 
 
Finansiell rådgivare 
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen inför notering på AktieTorget. 
 
För frågor om nyemissionen, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission  
Telefon: 0431-47 17 00 
E-post: info@sedermera.se 

 
För information om bolaget, vänligen kontakta: 
Susanne Hedman, VD 
Telefon: 070- 44 44 521  
E-post: susanne.hedman@realheart.se 
 
Scandinavian Real Heart AB (publ) 
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås 
Tel: 021 - 475 55 50 
www.realheart.se 
 

 
Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan 
är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar 
en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som 
väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första 
kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till 
högre livskvalité. 
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