DELÅRSRAPPORT
MedicPen AB (publ) I 556576-4809
1 september 2007 – 30 september 2008

Sammanfattning av perioden 1 september 2007 – 30 september 2008
MedicPen AB (publ) har tidigare haft brutet räkenskapsår, med start den 1 september. På extra
bolagsstämma den 23 juli 2008 beslutades om byte från det brutna räkenskapsåret till kalenderår.
Innevarande räkenskapsår är således förlängt och löper från den 1 september 2007 till den 31
december 2008, 16 månader. Denna delårsrapport omfattar perioden september 2007 till september
2008, 13 månader. Bokslutskommuniké för det innevarande förlängda räkenskapsåret är planerad att
offentliggöras den 12 februari 2009.
September 2007 till september 2008 (13 mån)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 775 142 SEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,25 SEK.
Soliditeten per den 30 september 2008 uppgick till 90 %.
Juni till september 2008 (4 mån)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 401 647 SEK.
Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 SEK.
* Beräknat utifrån 16 207 500 utestående aktier.

Väsentliga händelser under perioden juni till september 2008
Nyemission
MedicPen AB (publ) genomförde en nyemission om 9,1 MSEK. Teckningstiden löpte ut den
13 juni 2008. Emissionen blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillfördes 9,1 MSEK före
emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 16 207 500 stycken.
Internationell lansering mot de stora läkemedelsbolagen
MedicPen AB (publ) inledde lanseringen av MedicPen® Clinic internationellt, med fokus på
västra Europa. Produkten MedicPen® Clinic vänder sig mot läkemedelsbolag som utför
kliniska studier. Lanseringen genomförs av MedicPen AB (publ) själva med Kinchard
Consulting AB som försäljningskonsulter. Kinchard har god erfarenhet av försäljning mot
läkemedelsbolag i Europa.
Center of Excellence
MedicPen AB (publ) offentliggjorde att bolaget kommer att öppna Center of Excellence i
Läkarhuset vid Odenplan i Stockholm, med syftet att kunna hjälpa bolagets kunder med
utbildning och kundsupport. Efter periodens utgång öppnades Center of Excellence, vilket var
ett mycket viktigt steg för att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin. Dessutom utgör
det en viktig referens för säljarbetet gentemot privatkundmarknaden.
Utökade innehav i styrelsen
Styrelsen i MedicPen AB:s (publ) köpte, efter genomförd nyemission, ytterligare aktier i
MedicPen AB (publ).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
MedicPen AB (publ) fick sin första provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100.
Beställare är ett företag som kommer att använda produkten i kliniska prövningar. Härmed tog
MedicPen AB (publ) ett första konkret steg från utvecklings- till marknadsfas.
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VD har ordet
Lanseringen av MedicPen® pågår. Den goda kundresponsen har resulterat i att försäljningen startat.
Vi kommer dock inte att nå det försäljningsresultat för innevarande år som vi budgeterat, som en följd
av att vi har underskattat införsäljningsperiodens omfattning. Detta kommer även att påverka 2009.
Det kapital som vi tillfördes genom nyemissionen som genomfördes under försommaren, gör att vi kan
arbeta vidare enligt den plan som styrelsen tidigare har fastlagt.
Vi har i dagsläget två helt färdiga produkter; MedicPen® Clinic för läkemedelsindustrin och
MedicPen® Classic för privatkundmarknaden. Produkterna; världens första datoriserade
tablettdispensers bygger på en gemensam teknisk plattform med anpassningar för
läkemedelsindustrin med modellen MedicPen® Clinic och för privatkundmarknaden med modellen
MedicPen® Classic. Båda dessa marknadssegment har stor potential var för sig, vilket framkommer i
samtliga kundkontakter.
En internationell lansering mot de stora läkemedelsbolagen har inletts, med fokus på västra Europa.
Säljcykeln mot den kliniska marknaden är förvisso lång, men vi ser stor potential för vår produkt som
spar tid och kostnader för läkemedelsföretagen. Eftersom detta är ett segment som kännetecknas av
god lönsamhet, har vi beslutat att lägga resurser på en utvidgad försäljningsinsats. Vår bedömning är
att vi kommer sälja för minst 25 miljoner kronor på den marknaden under de tre första åren.
Vi har öppnat ett referenscenter, Center of Excellence, i Läkarhuset vid Odenplan i Stockholm. Syftet
är att kunna hjälpa våra kunder med utbildning och kundsupport. Där finns personal som är utbildad i
MedicPens® mjukvara och produkter. Större kunder kan på ett enkelt och smidigt sätt vända sig dit för
utbildningar och kundsupport. Öppnandet av vårt Center of Excellence var ett mycket viktigt steg för
att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin, men utgör också en viktig referens för säljarbetet
gentemot privatkundmarknaden.
Styrelsen har, efter vår genomförda nyemission, köpt ytterligare aktier i MedicPen AB (publ). Som VD
känns det bra att styrelsen visar sin starka tro på bolagets framtid. Vidare fick vi nyligen vår första
provorder avseende produkten MedicPen® Clinic C100, vilket innebär att vi har tagit det första
konkreta steget från en utvecklings- till en marknadsfas. Jag är full av tillförsikt vad gäller MedicPen
AB (publ) och ser fram emot en fortsatt spännande höst!
Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Omsättnings- och resultatprognos
2008*
0,1
-5,0
-4,9

Omsättning (MSEK)
Kostnader (MSEK)
Rörelseresultat före avskrivningar (MSEK)

2009
8
-10,4
-2,4

2010
65
-39
26

* Prognosen för 2008 avspeglar ett räkenskapsår som är förlängt med fyra månader.
Kostnadsökningen under 2008 i förhållande till tidigare prognos beror på det intensifierade marknadsarbetet.
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Juni till september 2008
Perioden juni till september 2008 kan sammanfattas i fyra punkter:
Nyemission genomförd och registrerad
Internationell lansering mot de stora läkemedelsbolagen
Center of Excellence
Utökade innehav i styrelsen
MedicPen AB (publ) genomförde en nyemission om 9,1 MSEK. Teckningstiden löpte ut den 13 juni
2008. Emissionen blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillfördes 9,1 MSEK före
emissionskostnader. Antalet aktier i bolaget uppgår efter emissionen till 16 207 500 stycken.
MedicPen inledde lanseringen av MedicPen® Clinic internationellt, med fokus på västra Europa.
Produkten MedicPen® Clinic vänder sig mot läkemedelsbolag som utför kliniska studier. Enbart i
Sverige pågår cirka 600 kliniska studier. Patienternas följsamhet av ordinering är lika bristfällig vid
kliniska prövningar som vid läkemedelsanvändning generellt, vilket går ut över studiernas kvalitet.
Lanseringen genomförs dels av MedicPen AB (publ) med Kinchard Consulting AB, som extra
försäljnings resurs. Kinchard Consulting har god erfarenhet av försäljning mot läkemedelsbolag i
Europa.
MedicPen AB (publ) offentliggjorde att bolaget kommer att öppna Center of Excellence i Läkarhuset
vid Odenplan i Stockholm, med syftet att kunna hjälpa bolagets kunder med utbildning och
kundsupport. Efter periodens utgång öppnades Center of Excellence, vilket var ett mycket viktigt steg
för att kunna ta större affärer inom läkemedelsindustrin. Dessutom utgör det en viktig referens för
säljarbetet gentemot privatkundmarknaden. Eventuellt utveckla info om Center of Excellence…
Styrelsen i MedicPen AB:s (publ) köpte, efter genomförd nyemission, ytterligare aktier i MedicPen AB
(publ).

Efter periodens utgång
Efter periodens utgång fick MedicPen AB (publ) sin första provorder avseende produkten MedicPen®
Clinic C100. Beställare är ett företag som kommer att använda produkten i kliniska prövningar.
Härmed tog MedicPen AB (publ) ett första konkret steg från utvecklings- till marknadsfas. Vidare har
MedicPen AB (publ) ett antal offerter ute hos företag som arbetar med kliniska prövningar. Bolaget har
goda förhoppningar om att detta skall resultera i ytterligare orders framöver.

MedicPen AB (publ)
MedicPen AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade produkter som underlättar för
patienter att optimera sin medicinering. Produkterna används av patienter och konsumenter samt
personal inom sjukvård och vid kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Bolaget är listat på
AktieTorget sedan den 11 december 2006.
I Sverige inleddes lanseringen av bolagets första produkt, MedicPen® Clinic C100, i juli 2007.
Lanseringen av MedicPen® Classic C100 inleddes i maj 2008. Bolaget utvecklar i dagsläget flera
varianter av tablettdoserare, som är baserade på en gemensam och patenterad teknikplattform.
Produkterna riktar sig främst mot tre marknadssegment:
Konsumentmarknaden
Läkemedelsbolagen
Vårdgivare, friskvårdsbolag, kommuner och landsting
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MedicPen® Clinic C100 – säker och användarvänlig
MedicPen® Clinic C100 är en egenutvecklad och patenterad, datoriserad tablettdoserare som
specialanpassats för kliniska prövningar inom läkemedelsindustrin. Produkten registrerar all
medicinering, samlar statistik över följsamheten och överför informationen, via datoranslutning till
databasen hos företaget som utför den kliniska prövningen, för vidare analys och utvärdering.
MedicPen® Clinic C100 består av en doserare, en dockningsstation som kommunicerar med PC via
USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten enkel att använda.
Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste
teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse
via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många
tabletter som är ordinerade.
Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, hämtas in i dockningsstationen och skickas via
datoranslutning till aktuellt företag som utför den kliniska prövningen. Minnet har ett kodat lås och kan
ej raderas.
MedicPen® Clinic C100 kan hantera en typ av tablett, med upp till 24 uttagningar per dygn. Magasinet
rymmer tabletter för upp till två veckors normal konsumtion.
MedicPen® Clinic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara
framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska
produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1.
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MedicPen® Classic C100 – säker och användarvänlig
MedicPen® Classic C100 är en egenutvecklad och patenterad serie datoriserade tablettdoserare, med
syfte att optimera medicineringen för patienter och därmed öka följsamheten. Samtliga
tablettutmatningar registreras, vilket möjliggör för läkare och vårdgivare att följa medicineringen och
jämföra med ordination. Lanseringen av MedicPen® Classic C100 inleddes i maj 2008 och produkten
marknadsförs initialt mot utvalda terapiområden.
Säker och användarvänlig
Produkterna i Classic 100-serien består av en doserare med möjlighet att välja till en dockningsstation
som kommunicerar med PC via USB samt mjukvara till PC. Trots avancerade funktioner är produkten
enkel att använda och kan dessutom lätt programmeras av användaren själv.
Doseraren är ergonomisk, enkel att använda och lätt att bära med sig samt utrustad med den senaste
teknologin för att underlätta, effektivisera och säkerställa tablettintaget. Patienten får en påminnelse
via ljus, ljud eller vibration vid varje tillfälle som en medicin ska tas samt information om hur många
tabletter som är ordinerade. Samtliga tablettutmatningar registreras i doseraren, vilket medför att såväl
patient som vårdpersonal kan avläsa historiken i produktens display och följa medicineringen.
Möjlighet finns även att överföra historiken, via dockningsstationen, till en dator, samt dokumentera
och illustrera medicineringen grafiskt.
MedicPen® Classic C100 är en patenterad och CE-märkt innovation som är konstruerad för att klara
framtida säkerhets-, kvalitets- och miljökrav. Produkten uppfyller kraven i Medicintekniska
produktdirektivet MDD 93/42/ECC Klass 1.

Principer för delårsrapportens upprättande
Bolaget upprättar efter anslutningen till AktieTorget i december 2006 sin årsredovisning enligt
Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR32, Redovisning för juridisk person
vars värdepapper är noterade. Delårsrapporten har till följd därav upprättats i enlighet med reglerna i
IAS 34.

Aktien
MedicPen AB (publ) listades den 11 december 2006 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral
Trading Facility). Den 30 september 2008 var 16 207 500 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till
bolagets vinst och tillgångar.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.
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Resultaträkning i sammandrag
(SEK)

2008-06-01

2007-06-01

2007-09-01

2006-09-01

-2008-09-30
4 mån

-2007-09-30
4 mån

-2008-09-30
13 mån

-2007-08-31
12 mån *

0

99 765

0

663 952

-209 814
-1 261 049
87 605

0
-204 704
-167 109

-403 591
-2 811 367
-506 548

0
-1 190 932
-784 011

-6 897
-1 390 155

-6 530
-378 343

-22 460
-3 743 966

-18 504
-1 993 447

Rörelseresultat

-1 390 155

-278 578

-3 743 966

-1 329 495

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

10 367
-21 859
-1 401 647

86 246
-43 815
-236 147

64 753
-95 929
-3 775 142

86 762
-169 811
-1 412 544

-262 050

0

-262 050

-782 872

-1 663 697

-236 147

-4 037 192

-2 195 416

-0,10
-0,10

-0,02
-0,02

-0,25
-0,25

-0,17
-0,17

Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Inkomstskatt **
Periodens resultat
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

* För att optimera jämförande räkenskapers tillförlitlighet redovisas en jämförande period om 12 månader, som baseras på
tidigare upprättad reviderad årsredovisning.
** Posten inkomstskatt avser skattedel hänförlig till emissionskostnader (se ”Förändring av eget kapital i sammandrag”).
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Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2008-09-30

2007-08-31

11 977 667

9 088 640

58 066

45 044

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

0

0

Summa anläggningstillgångar

12 035 733

9 133 684

588 253
0
67 828
656 081

474 808
0
112 391
587 199

Likvida medel

5 898 783

5 111 970

Summa omsättningstillgångar

6 554 864

5 699 169

18 590 597

14 832 853

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning
(SEK)

2008-09-30

2007-08-31

1 012 969
0
3 770 135
4 783 104

810 375
0
3 770 135
4 580 510

20 014 784
-4 024 553
-4 037 192
11 953 039

11 815 022
-1 829 137
-2 195 416
7 790 469

16 736 143

12 370 979

0
870 303
42 530
912 833

0
1 213 259
42 530
1 255 789

607 357
75 033
259 231
941 621

193 922
75 083
937 080
1 206 085

18 590 597

14 832 853

1 970 000

1 970 000

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys i sammandrag
(SEK)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar av poster som inte ingår i
kassaflödet, m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i materiella
tillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Långfristig upplåning
Emission
Minskning lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

2007-09-01
-2008-09-30
13 mån

2006-09-01
-2007-08-31
12 mån*

-4 037 192

-1 412 544

22 460

18 504

-4 014 732

-1 394 040

-68 882
-264 464
-4 348 078

-36 321
243 030
-1 187 331

-2 889 027

-3 305 118

-35 482
0
-2 924 509

-42 100
14 807
-3 332 411

0
8 402 356
-342 956
8 059 400

-1 770 079
11 266 525
0
9 496 446

786 813

4 976 704

5 111 970
5 898 783

135 266
5 111 970

* För att optimera jämförande räkenskapers tillförlitlighet redovisas en jämförande period om 12 månader, som baseras på
tidigare upprättad reviderad årsredovisning.

9
MedicPen AB (publ)

I

Storgatan 44, 302 43 Halmstad

I

Tel: 035-100 800

I

Fax: 035-100 848

I

E-post: info@medicpen.com

Förändring av eget kapital i sammandrag
(SEK)

Aktiekapital

Ej registrerat

Reservfond

aktiekapital
Belopp vid årets ingång 2006-09-01

Överkurs-

Balanserat

Årets

fond

resultat

resultat

Totalt

Resultatdisposition enligt bolagsstämma

576 000
-

0
-

3 770 135
-

0
-

-1 058 919
-770 218

-770 218
770 218

2 516 998
0

Nyemission
Emissionskostnader

234 375
-

-

-

13 828 125
-2 795 975

-

-

14 062 500
-2 795 975

-

-

-

782 872
-

-

-2 195 416

782 872
-2 195 416

Belopp vid årets utgång 2007-08-31

810 375

0

3 770 135

11 815 022

-1 829 137

-2 195 416

12 370 979

Belopp vid årets ingång 2007-09-01

810 375
-

0
-

3 770 135
-

11 815 022
-

-1 829 137

-2 195 416

Resultatdisposition enligt bolagsstämma

-2 195 416

2 195 416

12 370 979
0

Nyemission

Skattdel i emissionskostnader
Årets resultat

202 594

-

-

8 873 606

-

-

Emissionskostnader

-

-

-

-935 894

-

-

Skattedel i emissionskostnader

-

-

-

262 050

-

-

1 012 969

0

3 770 135

20 014 784

-4 024 553

-4 037 192
-4 037 192

Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2008-09-30

9 076 200
-935 894
262 050
-4 037 192
16 736 143

10
MedicPen AB (publ)

I

Storgatan 44, 302 43 Halmstad

I

Tel: 035-100 800

I

Fax: 035-100 848

I

E-post: info@medicpen.com

MedicPen AB (publ)
Adress:

Storgatan 44
302 43 Halmstad

Telefon:
Fax:
Hemsida:
E-mail:

035-100 800
035-100 848
www.medicpen.com
info@medicpen.com
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