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ObsteCare
ObsteCare är ett life-science företag som erbjuder innovativa lösningar för att förbättra förlossningsvården, både
för mödrar, barn och för kliniker. Långdragna förlossningar
är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över
och värksvaghet är den allra vanligaste orsaken. En allmänt
accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor
drabbas av värksvaghet och cirka en miljon kvinnor
drabbas av värksvaghet varje år bara i Europa. Av dessa
slutar många med ett kejsarsnitt, som är det vanligaste
kirurgiska ingreppet i västvärlden idag. Ett kejsarsnitt är
mer än dubbelt så dyrt som en normal förlossning och
uppskattningsvis kostar akuta kejsarsnitt årligen 6 000
MSEK bara i Europa. Värksvaghet leder till stora kostnader
för vården i samband med förlossningen, men också längre
fram i livet, på grund av förlossningsrelaterade skador.
ObsteCare har utvecklat ett komplett förlossningsövervakningssystem, AFL®, som mäter halten mjölksyra
i fostervattnet (Amniotic Fluid Lactate). Hög nivå av
mjölksyra gör att livmodern fungerar sämre och kvinnans
värkar blir svaga. Redan på ett tidigt stadium kan man
med ObsteCares metod identifiera potentiellt svåra och
utdragna förlossningar orsakade av värksvaghet. Den
metod man idag använder över hela världen vid värksvaghet är värkstimulerande dropp med oxytocin, vilket
ofta inte ger önskad effekt. Med information om mjölksyra
i fostervattnet kan förlossningspersonalen få ett konkret
underlag för att ta beslut om olika insatser i samband med
förlossningen. Värksvagheten kan övervakas och hanteringen
av värkstimulerande dropp kan individanpassas, vilket
ökar sannolikheten för en normal förlossning med färre
komplikationer för både mor och barn.
ObsteCare går in i en kommersialiseringsfas där genombrottet kommit genom de installationer som gjorts vid ledande
kliniker i Baltikum, Finland och Norge, samt vid en större
förlossningsklinik i London. AFL® har även använts i forskning
på en av världens mest kända förlossningskliniker vid National
Maternity Hospital i Dublin. Detta genererar löpande intäkter
via försäljning av mätprober som är en förbrukningsvara och
intäkter från uthyrning av analysutrustning.
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Investera i ObsteCare
och bidra till bättre förlossningsvård
Låt mammor slippa 30-timmars förlossningar på grund av
värksvaghet. Vår metod ger tryggare förlossningsvård till
förmån för mamman och barnet. Metoden går ut på att mäta
mjölksyrahalten i livmodern och ger möjlighet till bättre och
mer korrekta insatser. Sjukhusen spar pengar, mamma,
barn, och kanske även pappa, mår bättre. ObsteCares håller
på att kommersialisera denna unika metod och produkt. De
första viktiga Key opinion kunderna är kontrakterade och nu
behöver vi muskler för fortsatt expansion.
Det har skett få innovationer inom förlossningsvården
sedan 60-talet. Tidningarna tar fram krigsrubriker när
läget på förlossningsklinikerna ska beskrivas och spalterna
fylls med berättelser om föräldrar som har genomgått en
svår förlossning. Politiker lovar åtgärder. Med den metod
som ObsteCare tagit fram finns möjlighet till tryggare förlossningar till förmån för mamman, barnet och kliniken.
En av de allra vanligaste orsakerna till svåra förlossningar
är att de är långdragna. Förlossningsförloppet stannar av
och trots att mamman har värkar händer inte mycket. Inom
vården kallas detta för värksvaghet. Fyra av tio kvinnor som
får sitt första barn får en värksvag förlossning. De flesta
känner någon som har fött barn efter en kamp som tagit tio,
tjugo eller fler timmar. De flesta känner också någon som
efter en tuff förlossning drabbats av omfattande blödningar
eller allvarliga bristningar. Värksvaghet leder ofta till oplanerade kejsarsnitt som idag är västvärldens vanligaste
kirurgiska ingrepp.
Vad är det som orsakar värksvagheten? Det finns olika
orsaker till värksvaghet, men ofta beror det på mjölksyra.
Kvinnas livmoder är en muskel som i likhet med alla andra
muskler i kroppen kan drabbas av mjölksyra. Alla som
sprungit fort vet hur benen blir stumma och till slut inte vill
röra sig mer. Det är precis detta som drabbar livmodern.
När det händer avstannar förlossningen.
När man inom vården konstaterat att en förlossning avstannat är den vanligaste lösningen att man behandlar med
värkstimulerande dropp (oxytocin). Förhoppningen är att
droppet ska få fart på förlossningen igen. Ofta hjälper det,
men för de många kvinnor som drabbats av mjölksyra i livmodern har oxytocinet ingen verkan. Ny forskning har visat
att oxytocin är skadligt för kvinnor med hög halt av mjölksyra i livmodern. Istället kan man låta livmodern vila eller
eventuellt behandla med Samarin, som neutraliserar syra.
Utöver onödigt lidande för mor och barn är värksvaghet
också en stor belastning för vården i form av behov av hög
beredskap för akuta kejsarsnitt, mammor som blir liggande
onödigt länge på förlossningsrummet och behandling av
förlossningsskador. Kostnaderna för värksvaghet är höga.

ObsteCares resa började med forskning på Karolinska
Institutet som visade att man kan mäta om livmodern
drabbats av mjölksyra genom ett enkelt prov på fostervattnet. Docent Eva Itzel, en av ObsteCares grundare, var
den som gjorde upptäckten och hon har fortsatt att forska
på området. ObsteCare har tagit fram utrustning för att
mäta mjölksyrahalten i fostervatten och individanpassa
användningen av oxytocin. Utrustningen och metoden, som
kallas AFL®, är unik i världen och har patentskyddats. Vi har
fått den CE-märkt och godkänd för försäljning inom hela EU.
Ett antal kliniker med gott rykte inom förlossningsvården
inom hela Europa har börjat använda metoden och andra
forskargrupper i världen har plockat upp och bygger vidare
på AFL® i sin forskning. Arbetet med att etablera AFL® som en
standard i förlossningsrummet börjar ta fart. AFL® har visat sig
ge möjlighet att minska antalet kostsamma kejsarsnitt och ge
en bättre, individanpassad vård. AFL® har också visat sig kunna
fungera som en indikation på om en förlossning kommer att
drabbas av värksvaghet. På så sätt fås en unik möjlighet att
planera vården. Om man vet att en mamma riskerar att få en
långdragen förlossning kan man tidigt sätta in åtgärder.
Nästa steg i ObsteCares kommersiella resa är att öka
försäljningsinsatserna och dra nytta av det ökande intresset
kring AFL®. Vi gör en satsning på att få fler kliniker att börja
använda AFL®, i första hand i Skandinavien och England,
för att senare öka området till hela EU. Till att börja med
ska vi sälja med egna resurser för att bättre förstå våra
kunder, för att i ett senare skede även ta hjälp av duktiga
distributörer. Vi har även börjat planera för en satsning på
den amerikanska marknaden.
För att lyckas med allt detta behöver vi både kompetens
och kapital. Vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss på
resan att erbjuda bättre och säkrare förlossning för både
mamma och barn!
Johan Itzel
VD ObsteCare AB

Företaget erbjuder ett system, AFLTM Monitoring System, och en patenterad metod för övervakning
av förlossningsförloppet genom att mäta mjölksyrahalten i fostervatten. AFLTM är skräddarsytt för
användning på förlossningskliniker och består av mätprober (engångsartiklar), en datorbaserad
analysutrustning samt guidelines för användarna. AFLTM -systemet har lanserats på den europeiska
marknaden och är CE-märkt i enlighet med det medicintekniska regelverket. Bolaget går nu från en
forskningsintensiv utvecklingsfas in i tidig kommersialiseringsfas i Europa.

Emissionsvillkor i sammanfattning
Emissonsvolym – 15 960 000 kronor fördelat på 4 200 000
aktier
Teckningskurs – 3,80 kronor per aktie

Ytterligare information om bolaget och den pågående emissionen lämnas på Bolagets hemsida www.obstecare.com,
samt i det av Bolaget upprättade memorandumet som kan
laddas ner från hemsidan.

Teckningstid – 13 november – 5 december 2017

Memorandumet kan även beställas från Bolaget:

Teckning görs utan företräde för befintliga ägare
Teckningsåtagande har gjorts av styrelse, VD och
tidigare ägare		
Notering – första handelsdag på AktieTorget
Beräknas till den 4 januari 2018

ObsteCare AB
Kammakargatan 7
111 40 STOCKHOLM
Tel 08-751 56 27
E-post: info@obstecare.com

Anmälningssedel för teckning av aktier i ObsteCare AB.
13 november - 5 december 2017

Teckningstid:
Teckningskurs:

Teckning kan även ske elektroniskt med
BankID. Gå in på:
www.aktieinvest.se/obstecare2017

3,80 kronor per aktie.
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av
avräkningsnota. Likvid dras ej från föranmäld depå.
Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Tilldelning:
Likviddag:

och följ instruktionerna

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande:
stycken aktier i ObsteCare AB till ovan angiven teckningskurs.
Minsta antal att teckna är 2000 aktier och därefter i valfritt antal.

B. Om tilldelning sker ska tilldelade aktier levereras till:
VP-Konto:

0

eller

0 0

Bank/ Fondkommissionär:

Depånummer:

C.

OBS! Är depån kopplad till en
kapitalförsäkring eller ett
investeringssparkonto (ISK) var
vänlig kontakta din förvaltare för
teckning.

Namn- och adressuppgifter:
FÖRNAMN:

EFTERNAMN:

Var god texta med STORA BOKSTÄVER!

ADRESS:

POSTNR:

ORT:

PERSONNUMMER:

TELNR:

E-POSTADRESS:

@
D. Om tecknaren är en juridisk person
Om det finns direkta eller indirekta ägarskap i den juridiska personen som uppgår till 25 % eller mer av aktie- eller röstetalet i bolaget måste samtliga
personer anges nedan.
FÖRNAMN:

EFTERNAMN:

PERSONNUMMER:

ÄGARANDEL(%)

-

E.

F.

Teckning över 15 000 EUR:

Om teckningen i enskilt belopp eller tillsammans med flera teckningsanmälningar i denna emission uppnår motsvarande 15 000 EUR måste tecknaren:

Bifoga en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). För juridisk person ska en kopia av registreringsbevis
bifogas som styrker firmateckningen samt kopia på firmatecknarens ID-handling enligt ovan.

Besvara PEP frågor enligt blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektroniskt med BankID.
Om något av ovan inte är uppfyllt kommer teckningsanmälan anses ofullständig och därmed ogiltig.

Signatur
Undertecknad är medveten om samt medger att:

Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.

Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.obstecare.com.

Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker
genom att ta del av tillgänglig information kring detta.

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i november 2017 av styrelsen i ObsteCare AB.

Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna
teckningssedel.

Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.

Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse och administration av uppdraget.
Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller
emittenten samarbetar med.

Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.

Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investeringsrådgivning
eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.

Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra
åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum och anmälningssedel får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt
föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

FÖRNAMN:

EFTERNAMN:

UNDERSKRIFT:

**Firmatecknare för juridisk person. Förmyndare för minderåriga.

G. Skicka in anmälningssedeln per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, 113 89 Stockholm.
eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

556670-3038

Fem skäl att teckna aktier i ObsteCare AB
* ObsteCare adresserar förlossningsvården vilket är en eftersatt del av
vården med en stor potential. Varje år föds 9 miljoner barn bara i USA
och Europa, varav 20 procent efter en värksvag förlossning.
* ObsteCare’s patenterade metod, AFL®, övervakar halten mjölksyra
i livmodern och ger möjlighet att behandla värksvaghet genom att sätta
in rätt åtgärder. För varje akut kejsarsnitt som man undviker uppstår en
besparing på cirka 50 000 SEK.
* Värksvaghet är ett stort globalt problem som leder till stort lidande
och stora kostnader. Kejsarsnitt efter värksvaghet är idag västvärldens
vanligaste kirurgiska ingrepp.
* ObsteCare har i AFL®-systemet en färdigutvecklad produkt som vilar
på gedigen vetenskaplig grund. AFL® är CE-märkt och är godkänd för
försäljning som medicintekniskt instrument i hela EU.
* ObsteCare går in i en kommersialiseringsfas, men värderas endast till
40,8 MSEK pre-money i föreliggande nyemission.

