DELÅRSRAPPORT
MedicPen AB (publ) 556576-4809
1 januari – 31 mars 2009

Sammanfattning av första kvartalet 2009
Nettoomsättningen uppgick till 30 400 SEK (0).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 452 705 SEK (-379 215).
Resultatet per aktie* uppgick till -0,09 SEK (-0,02).
Soliditeten per den 31 mars 2009 uppgick till 90,6 %.
* Beräknat utifrån 16 207 500 utestående aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2009
Per den 2 februari 2009 förstärktes personalstyrkan med en försäljningschef med stor
branscherfarenhet.
Det avtal med Remium som likviditetsgarant, som inleddes 21 maj 2008, sades upp.
Svenska Exportrådet i Berlin har, på uppdrag av MedicPen, genomfört en kartläggning av den
tyska marknaden. Svenska Exportrådet bistår även bolaget i de inledande kontakterna med
kunder i Tyskland.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
MedicPen har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Tidpunkter för ekonomisk information
Halvårsrapport januari – juni 2009
Delårsrapport januari – september 2009
Bokslutskommuniké för 2009

2009-08-19
2009-11-11
2010-02-10
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VD har ordet
Vi befinner oss i en intensiv marknadsbearbetningsfas och lanseringen av MedicPen® pågår för fullt.
Vårt marknadsfokus är fortsatt riktat mot Sverige, Danmark och Tyskland. I takt med att vi har kommit
längre och länge i vårt försäljningsarbete, har vi i ett antal fall blivit mer internationella, eftersom vi har
flyttas upp i beslutshierarkin hos läkemedelsbolagen.
Under 2008 inleddes en global ekonomisk kris som påverkade även MedicPen. Många av våra
presumtiva kunder har fått reviderade budgetar och har litet utrymme för investeringar. Tyvärr får det
en negativ effekt på vår införsäljning. Dock noterar jag en mycket positiv köpsignal från våra kunder på
både små och stora läkemedelsföretag. Det finns ett stort intresse i branschen för MedicPen och våra
produkter. Det skall vi bygga vår framgång på.
Vår marknadsbearbetning fortgår med oförminskad styrka. Vi har anställt en försäljningschef för att
ytterligare främja vårt försäljningsarbete och vår marknadsbearbetning. Vi har även anpassat vår
marknadsbearbetning utifrån läkemedelsindustrins förutsättningar med hänsyn till marknadsklimatet.
Vi är noga med vilka kunder vi väljer att bearbeta och vi lägger stor vikt vid att hitta terapiområden där
våra produkter gör störst nytta. Under våren har vi kommit så långt att tre bolag visar stort intresse och
det har resulterat i flera uppföljningsmöten.
Vi har goda förhoppningar om att de första affärerna med läkemedelsindustrin skall kunna inledas,
med samarbete som inledningsvis består av att få ut ett mindre antal av våra produkter till deras
patienter för utvärdering. Nästa steg är att samarbetet utvidgas geografiskt till att täcka hela landet.
Potentialen av ett sådant samarbete är väldigt stor och skulle i förlängningen kunna täcka större delen
av världen. Då kan ett avtal vara så omfattande att det motsvarar hela vår budget.
Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Första kvartalet 2009
Bolagets marknadsbearbetning har under första kvartalet 2009 fortgått med oförminskad styrka.
MedicPen har anställt en försäljningschef för att ytterligare främja bolagets försäljningsarbete och
marknadsbearbetning. Vidare har MedicPen anpassat sin marknadsbearbetning utifrån kundernas
förutsättningar med hänsyn till rådande tider i ekonomin.
Även under det första kvartalet 2009 har Bolaget varit noga med vilka kunder som bearbetas och stor
vikt har lagts vid att hitta terapiområden där Bolagets produkter gör störst nytta. Under våren 2009 har
tre företag visat stort intresse för Bolagets produkter och detta har resulterat i flera uppföljningsmöten.
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MedicPen AB (publ)
MedicPen AB (publ) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för
datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och
läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är listat på AktieTorget sedan den 11 december
2006. I dagsläget har företaget cirka 700 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad.
MedicPen befinner sig i en intensiv marknadsbearbetningsfas. Lanseringen av MedicPen® pågår för
fullt och bolagets marknadsfokus har under räkenskapsåret planenligt varit riktat mot Sverige,
Danmark och Tyskland.

Produkter
MedicPen® Clinic C100
MedicPen® Classic C100
MedicPen® Carma
MedicPen® Classic C500
MedicPen® Classic C1000
MedicPen® Clinic C100 vänder sig till en målgrupp bestående av läkemedelsbolag och CRO-företag,
som är specialiserade på kliniska prövningar och gör medicinska studier på uppdrag från
läkemedelsindustrin. MedicPen® Classic C100 är en konsumentmodell som är baserad på
MedicPen® Clinic C100. MedicPen® Carma, MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic
C1000 är flertablettsdoserare som är under utveckling för lansering under vintern 2009.

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.
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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.

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.
Bolagets kommande flertablettsdoserare och version två av MedicPen Clinic och Classic planeras
vara klara under vintern 2009.
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Produkter under utveckling
MedicPen har tre flertablettsdoserare under utveckling för lansering under vintern 2009; MedicPen®
Carma, MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic C1000. Patentansökningar för dessa
produkter är inlämnade. Under det kommande året räknar bolaget med ytterligare framsteg i
forsknings- och utvecklingsarbetet kring framtidens MedicPen®-produkter. Eftersom bolaget arbetar
med de befintliga produkternas patenterade teknikplattform kan arbetet utföras med låga kostnader.
Arbetet bedöms även innebära små risker och fortskrider enligt plan framåt i god takt. De nya
produkterna är en breddning av Bolagets produktsortiment, i syfte att nå nya och större målgrupper.
MedicPen® Carma C1000
MedicPen® Carma C1000 utgör ett koncept för tablettdispensering där styrning, övervakning och
registrering av medicinering kan ske centralt. Systemet bygger på att en modifierad variant av
MedicPen® Classic C1000 installeras vid en användares sängplats och sedan kopplas in på ett
datornätverk, där information lagras och kontrolleras. Fördelarna med systemet är att det är lätt att
övervaka, med få felmedicineringar som följd. Förutom detta tillåter konceptet också att ändring
av dos eller tillägg av mediciner sker centralt, vilket är både tids- och arbetsbesparande.
Sjukhuspersonal kan på så sätt utnyttja sin tid mer effektivt. Intresset för MedicPen® Carma C1000 är
stort också som ett led i att kvalitetssäkra
vården.
MedicPen® Classic C500 och MedicPen® Classic C1000
MedicPen® Classic C500 och C1000 är flertablettsdoserare avsedda för användning av större
kvantiteter läkemedel. Doseraren innehåller fem respektive tio magasinrör, för upp till tio olika
mediciner. De är trots sin större storlek portabla. MedicPen® Classic C500 och C1000 är
konstruerade med utgångspunkt från användarna. Bolaget har haft nära kontakt med användare för
att få med deras synpunkter vid framtagningen av produkterna. Produkterna är enkla att använda;
hela enheten manövreras med en enda knapp. Ett tryck på den är allt som behövs för att rätt
kombination och antal tabletter ska matas fram vid rätt tillfälle. Produkterna är tänkta att vara så
lättanvända att det inte ska vara något hinder för någon person att använda dem.

Principer för delårsrapportens upprättande
Bolaget upprättade sin senaste årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och RR1 tom
RR29. Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper.

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 31 mars 2009 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.

Avlämnande av delårsrapport
Halmstad, den 7 maj 2009
MedicPen AB (publ)
Styrelsen
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Resultaträkning i sammandrag
(SEK)

2009-01-01

2008-01-01

-2009-03-31

-2008-03-31

30 400
0
30 400

0
117 300
117 300

-53 214
-1 006 315
-373 815

-14 139
-194 033
-259 437

-4 743
-1 438 087

-6 860
-474 469

Rörelseresultat

-1 407 687

-357 169

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

74
-45 092
-1 452 705

4 047
-26 093
-379 215

Periodens resultat

-1 452 705

-379 215

-0,09
-0,09

-0,03
-0,03

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

6
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

Balansräkning i sammandrag
(SEK)

2009-03-31

2008-12-31

12 440 943

12 290 575

60 123

51 936

12 501 066

12 342 511

500
252 556
0
188 746
441 802

0
405 736
0
270 567
676 303

Likvida medel

1 229 793

3 042 573

Summa omsättningstillgångar

1 671 595

3 718 876

14 172 661

16 061 387

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar
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Balansräkning i sammandrag, fortsättning
(SEK)

2009-03-31

2008-12-31

1 012 969
3 770 135
4 783 104

1 012 969
3 770 135
4 783 104

19 944 735
-10 434 924
-1 452 705
8 057 106

19 944 735
-4 024 553
-6 410 371
9 509 811

12 840 210

14 292 915

829 125
42 530
871 655

837 360
42 530
879 890

249 832
41 182
169 782
460 796

331 615
3 797
553 170
888 582

14 172 661

16 061 387

1 970 000

1 970 000

Inga

Inga

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

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
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
anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Långfristig upplåning
Emission
Minskning lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

2009-01-01
-2009-03-31

2008-01-01
-2008-03-31

-1 452 705

-379 215

4 743

6 860

-1 447 962

-372 355

234 501
-427 786
-1 641 247

-132 995
82 796
-422 554

-150 368

-899 167

-12 930
0
-163 298

0
0
-899 167

0
0
-8 235
-8 235
0
-1 812 780

0
0
-85 739
-85 739
-1 407 460

3 042 573
1 229 793

2 803 097
1 395 637
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Förändring av eget kapital i sammandrag
(SEK)

Aktiekapital

Ej reg.

Reservfond

aktiekapital

Belopp vid årets ingång 2007-09-01
Resultatdisposition enligt bolagsstämma
Nyemission

810 375

0

3 770 135

202 594

Emissionskostnader
Skattedel i emissionskostnader

Överkurs-

Balanserat

Årets

fond

resultat

resultat

Totalt

11 815 022

-1 829 137

-2 195 416

12 370 979

-2 195 416

2 195 416

8 873 606

0
9 076 200

-1 033 185
289 292

-1 033 185
289 292

Periodens resultat
Belopp vid årets utgång 2008-12-31

1 012 969

0

3 770 135

19 944 735

-4 024 553

-6 410 371
-6 410 371

-6 410 371
14 292 915

Belopp vid årets ingång 2009-01-01

1 012 969

0

3 770 135

19 944 735

-4 024 553

-6 410 371

14 292 915

Resultatdisposition enligt bolagsstämma

-6 410 371

Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång 2009-03-31

1 012 969

0

3 770 135

19 944 735

-10 434 924

6 410 371

0

-1 452 705

-1 452 705

-1 452 705

12 840 210
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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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