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Q-linea erbjuds låna 100 miljoner kronor av huvudägaren Nexttobe

Q-linea AB (publ) (OMX:QLINEA) meddelar idag att bolagets huvudägare Nexttobe erbjuder 
bolaget 100 miljoner kronor i ett lån som kan konverteras till aktier.

Q-lineas avbrutna distributionssamarbete med Thermo Fisher Scientific har inte förändrat ledningens och 
huvudägaren Nexttobes syn på Q-linea som ett långsiktigt framgångsrikt bolag inom 
infektionsdiagnostik. Därför erbjuder Nexttobe Q-linea ett lån om 100 miljoner kronor.

Lånet erbjuds utan ränta, utan tidsbegränsning och avses konverteras till aktier om bolaget i framtiden 
nyemitterar aktier. Eventuell konvertering kommer att ske till gällande kurs. 
 
”Jag är naturligtvis otroligt glad att vår huvudägare har en stark tilltro till bolaget och det arbete vi gör med 
att förbättra infektionsdiagnostiken. När man ser utvecklingen av antibiotikaresistens i världen och hur 
diagnostiken ser ut för patienter med sepsis, samtidigt som vi ser vad ASTar kan erbjuda så är det helt klart 
för mig att vi har möjlighet till en mycket stark utveckling för bolaget. Stödet från Nexttobe gör att vi står 
starka och kan ta nästa steg i vår utvecklig i vår egen takt”, säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea.
 
"Vi har alltid sett Q-linea som en långsiktig investering med stor potential och det har inte förändrats för att 
samarbetet med Thermo Fisher avslutas. Jag ser att vi fortsatt kommer att stödja bolaget", säger Erika 
Kjellberg Eriksson, vd för Nexttobe.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB
Jonas.Jarvius@qlinea.com
+46 (0) 70-323 77 60

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB
Anders.Lundin@qlinea.com
+46 (0) 70-600 15 20

Om Q-linea

Q-linea är ett innovativt infektionsdiagnostikbolag vars fokus är utveckling av instrument och 
förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Vår vision är att hjälpa till att rädda liv 
genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för kommande generationer. Q-
linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast möjliga tid kan diagnostisera och 
behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar® är ett helautomatiskt instrument för test 
av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil inom sex timmar direkt från en positiv 
blodkultur. För mer information, besök gärna www.qlinea.com.
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