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VD HAR ORDET 
Qlife ser starka trender mot decentraliserad testning 
och diagnos, utan att klinisk precision, behandling 
och professionell analys av data går förlorad. 
Covid-19 är ett utmärkt exempel som visar på 
fördelarna med decentraliserad testning.

Decentraliserad testning underlättar patienters liv eftersom de då inte behöver 
besöka ett sjukhus så ofta för att ta blodprov, plus att testning i större utsträckning 
kan anpassas till individuella behov. Decentraliserad testning spelar en viktig roll i den 
framtida resursfördelningen på sjukhus, kliniker och i vårdmiljöer. När fler patienter 
testas på distans kommer det att bli möjligt att omfördela resurser till patienter som 
behöver justera sina behandlingsplaner. 

För att säkerställa patienters säkerhet och få acceptans från läkare och vårdpersonal 
måste decentraliserad testning hålla samma kvalitetsnivå som det centrala laboratoriet. 
Läkare, samhälle och patienter kommer inte acceptera mindre exakta resultat som 
grund för behandlingsplaner. 

Vår bedömning är att det finns en stor grupp som av olika skäl vill testa sina 
hälsoparametrar när tekniken för decentraliserad testning är på plats. Det kan handla 
om att optimera prestationen hos elitidrottare, övervaka riskparametrar eller öka 
kunskapen kring vilken inverkan livsstilsförändringar har på hälsan. Det är därför Qlife 
har utvecklat Egoo Health-systemet. För närvarande erbjuder vi våra produkter till den 
kliniska världen, främst med vårt Covid-19-virustest. 

KONSUMENTMARKNADEN ÄR VÅRT LÅNGSIKTIGA MÅL
Vårt långsiktiga mål är att etablera vårt system på den breda konsumentmarknaden. 
Nyckeln för att kunna gå mot denna marknaden är att nå en tillräckligt hög 
produktionsvolym och att kvalitetssäkra denna nivå. En viktig del i vårt pågående 
arbete är därför att successivt öka produktionsvolymen av såväl kapslar som Egoo.
health-enheter. Vi ser produktionen av kapslar som strategiskt viktig och arbetar därför 
med att utveckla och behålla denna i egen regi, medan vi följer en outsourcing-strategi 
för produktionen av enheter.

VD för Qlife Holding AB

QLIFE I KORTHET

Qlife är ett medicintekniskt företag som strävar efter att revolutionera mark-
naden för klinisk biomarkörtestning av helblod. Genom att göra det möjligt att 
utföra tester hemma i stället för i vården underlättas tillgången till blodprov 
som kan främja monitorering av viktiga parametrar och bidra till bättre behand-
ling. Bolagets aktie (QLIFE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth 
Market i Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Advisor  
(telefon: +46 (0)8-503 000 50, e-post: ca@gwkapital.se).

Läs mer på Egoo.health, Qlifeholding.com eller följ oss på LinkedIn.

DISTRIBUTIONSAVTALET  
– EN VIKTIG STRATEGISK MILSTOLPE
För några veckor sedan tecknade vi ett exklusivt europeiskt distributionsavtal 
med Aidian Oy för Egoo.Health-enheten och Sars-CoV2-kapslar för den kliniska 
diagnostikmarknaden. Aidian Oy är ett marknadsledande In Vitro Diagnostics (IVD) 
företag baserat i Finland. Avtalet är exklusivt för en rad europeiska länder och 
samarbetet har redan inletts.

Avtalet är en viktig milstolpe och bygger på den långsiktiga övergripande strategin 
att addera strategiska partnerskap för prioriterade marknader. Vi vill etablera en 
stark bas på den kliniska diagnosmarknaden innan vi inleder bearbetningen av 
konsumentmarknaden. Det ska vi göra genom att ingå strategiska partnerskap med 
företag som redan äger sin marknad, och partnerskapet med Aidian är en del av den 
strategin.

Avtalet med Aidian löper initialt under tre år med möjlighet till förlängning från båda 
parter. Kontraktsvärdet för de första tolv månaderna beräknas till cirka 40-50 miljoner 
kronor för Egoo.health-enheten och Sars-CoV-2-kapslar.

DET ÄR INSPIRERANDE ATT VARA  
ETT BÖRSNOTERAT FÖRETAG
2020 var ett mycket händelserikt år för Qlife, och börsintroduktionen var en av de 
största händelserna. Att vara ett publikt företag innebär att man hela tiden måste vara 
på tårna och det ger en mer professionell syn på hela företaget. Det är inspirerande att 
vara ett börsnoterat företag!

Inledningen av 2021 har varit framgångsrik för Qlife, då vi bland annat nådde två 
viktiga milstolpar: CE-märkning av Sars_Cov-2 test i Egoo.Health systemet och ett 
europeiskt distributionsavtal med Aidian för den kliniska marknaden. Vi förutspår en 
stark försäljningstillväxt under 2021 och 2022, baserat på innevarande och kommande 
distributionsavtal plus en stark pipeline av nya kapslar. 

STORT TACK FÖR ERT STÖD!
Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd under det år som Qlife varit börsnoterat,  
och jag hoppas att ni väljer att fortsätta att vara en del av vår spännande utveckling  
och framtid.

Thomas Warthoe 
VD för Qlife Holding AB



Det finns 4 472 600 utestående teckningsoptioner av serie  
TO 1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt 
att genom två (2) teckningsoptioner teckna en (1) ny aktie i 
Qlife Holding AB till en kurs om 17,50 SEK per aktie. Teckning 
med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum 
under perioden 3 maj till 31 maj 2021. Teckning ska ske genom 
samtidig kontant betalning senast den 31 maj 2021.

DU BEHÖVER TA STÄLLNING TILL ERBJUD- 
ANDET SOM OPTIONSINNE-HAVARE 
– Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla värdelösa krävs att 
du tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast den 
31 maj 2021, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 
27 maj 2021.

DU KAN FÖRVARA DINA TECKNINGS- 
OPTIONER REGISTRERADE PÅ TVÅ SÄTT:
1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan 

förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett 
investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). 
Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina 
teckningsoptioner är då direktregistrerade.

OM DINA TECKNINGSOPTIONER ÄR  
FÖRVALTARREGISTRERADE
Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av 
teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan 
förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning 
och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls 
av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/
förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall 
är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån 
från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så 

sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för 
att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare 
om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och 
andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför 
rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt 
under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning 
och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att 
registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller 
”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd 
hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till 
ordinarie aktier i Qlife Holding AB.

OM DINA TECKNINGSOPTIONER  
ÄR DIREKTREGISTRERADE
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av 
nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att 
skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing. 
I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic 
Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på 
anmälningssedeln. Anmälningssedel och folder hålls tillgängliga 
på Qlife Holding ABs hemsida (www.qlifeholding.com) och 
Nordic Issuing (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing 
tillhanda senast den 31 maj 2021. Tecknade och betalda aktier 
kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller 
”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd 
hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till 
ordinarie aktier i Qlife Holding AB.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR  
I FÖREKOMMANDE FALL
Om teckning uppgår till, eller överskrider, ett belopp 
motsvarande 15 000 EUR vid teckning genom Nordic Issuing 
ska penningtvättsfrågor besvaras på den penningtvättsblankett 
som finns på www.nordic-issuing.se och som kan signeras med 
BankID/NemID.

KONTAKT
Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO 1 vänligen kontakta 
Nordic Issuing eller Qlife Holding AB. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut åt 
Qlife Holding AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1.

qlifeholding.com

Nordic Issuing
Telefon: +46 40 – 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

SAMMANFATTANDE VILLKOR  
FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

INBJUDAN TILL NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 I QLIFE


