
Hej!
Vi vill gärna dela med oss av den fina artikeln som Dagens Industri publicerat om oss och att de tre  
före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad har köpt aktier i Real 
Heart. Killarna är sedan länge ambassadörer för organdonation och stödjer vårt bolag genom att gå 
in som aktieägare. Vi vill också påminna om Årsstämman på Västerås Elite Stadshotell den 10 maj 
klockan 17.00. Där tar vi beslut om förträdesemissionen som vi hoppas du vill delta i.
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Operativt fortsätter vi med utveckling och tester på hjärtpumpen för att kunna genomföra de  
prekliniska långtidstesterna i höst.

Det sker endast cirka 5 000  hjärttransplantationer årligen i hela världen då 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.

Kunnig journalist
Dagens Industris journalist Susanne Bark skrev 
artikeln. Hon har tidigare publicerat flera artik-
lar om organdonation. Årets sportbildsfotograf 
Jack Mikrut tog den fina bilden där hockey-
legendernas engagemang i organdonation  
illustrerades med hjälp av målade organ på 
deras överkroppar. Jacks kreativitet är välkänd 
och han har tidigare tagit fantastiska bilder på 
Sara Sjöström när hon simmar i ett akvarium 
och på Rolf-Göran Bengtsson då han äter fru-
kost med sin häst. Vi håller tummarna för att 
Jack får pris för de bilder han tog i samband 
med reportaget. 

Forskningsfokus
Vi har som strategi att inte uppfinna hjulet på 
nytt. I stället sparar vi tid och 
pengar genom att använda 
standardhjärtklaffar, stan-
dardbatterier och standard-
biokompatibelt material. 
Vi kommer även fortsätta 
att lägga resurser på forsk-
ning i hjärtats fysiologi och 
funktion, vilket är en av våra 
kärnkompetenser.

Det vi har närmast framför oss är 
Årsstämman den 10 maj på Stads-
hotellet i Västerås. Jag hoppas du 
kommer. På den kommer beslut att 
fattas om den emission som Styrel-
sen föreslagit. Vi hoppas såklart att 
du vill delta i den och stötta oss på 
vår fortsatta resa mot att rädda  
livet på de svårast sjuka hjärtsvikts-
patienterna. 

Förslag om emission

Christina Hugosson, VD
Scandinavian Real Heart  



       
Pressmeddelandet som gick ut den 17 april 2016
 

Hockeylegender stöttar svensk forskning 

De tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köper aktier i 
Scandinavian Real Heart, som utvecklar ett artificiellt hjärta. Idrottsstjärnorna är sedan länge ambas-
sadörer för organdonation och nu stödjer de alltså även andra alternativ.
 
Varje år insjuknar ungefär 2 000 personer i Sverige i den svåraste graden av hjärtsvikt. Enda hoppet står 
då till ett nytt hjärta, men bristen på organ gör att de flesta inte klarar sig. Det är här Scandinavian Real 
Heart kommer att fylla en funktion. Produkten är den första i sitt slag som efterliknar ett riktigt hjärta 
och om några år ska den kunna pumpa i en människa. 

– Jag har hållit på i 17 år med att utveckla hjärtat. Jag är så tacksam över att idrottshjältarna tror på oss. 
Det ger mig och utvecklingsteamet massor av ny kraft och energi att driva projektet vidare, säger Azad 
Najar, överläkare och innovatören bakom det mekaniska hjärtat.

Små medicintekniska företag har svårt att få tillgång till offentligt kapital och det finns ont om medel till 
grundforskning för medicinsk apparatur. Scandinavian Real Heart har utvecklats med ideella insatser 
samt privata investerare. Sedan hösten 2014 är bolaget publikt och noterat på Aktietorget.

– För oss betyder det oerhört mycket att hockeyprofilerna tror på oss och vill träda fram och slå ett 
slag för forskning och utveckling. Om deras stjärnstatus gör att fler får upp ögonen och vill investera i 
Scandinavian Real Heart ger det oss större möjligheter i vårt fortsatta arbete mot att få hjärtat testat 
och godkänt. Även små aktieägare kan göra nytta, det är en investering med hjärtat, säger Christina 
Hugosson, vd för bolaget.

Hockeyhjältarna har sedan länge agerat som frontfigurer för organtransplantation och uppmanat all-
mänheten att anmäla sig till donationsregistret. Men bristen på organ är stor och Börje Salming, Fredrik 
Olausson och Jimmie Ölvestad anser att det viktigt att även stötta nya möjligheter. Därför köper nu alla 
tre aktier via Aktietorget i Scandinavian Real Heart – i hopp om att kunna rädda fler liv.

Börje Salming har fått många sår och ärr i sitt liv och har tagit upp sjukvårdens resurser och ser det 
här som ett sätt att ge tillbaka. Fredrik Olausson har själv drabbats av sjukdom som lett till att han varit 
tvungen att genomgå två levertransplantationer. Han vet vad det innebär att stå på väntelista för ett 
nytt organ. 

– Jag är mycket tacksam för att det finns generösa människor som vill donera. Tack vare ett nytt organ 
har jag fått en andra chans, säger Fredrik Olausson.

Under våren kommer Scandinavian Real Heart att genomgå en nyemission för att stärka bolaget finan-
siellt. Förhoppningen är att det första Real Heart-hjärtat sitter i en människa någon gång under 2017.r


