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Sammanfattning av första kvartalet 2010 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -662 163 SEK  (-1 452 705) 

 Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK 

 Soliditeten per 31 mars 2010 uppgick till 76% 

Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2010  

 MedicPen presenterar den intelligenta tablettdispensern Medimi™ som är Bolagets nya 
produkt och uppföljaren till produkterna i MedicPen C100 serien 

 MedicPen levererar produkter till läkemedelsbolaget Genzyme   

 Healthprize Technologies LLC undertecknar Letter of Intent om att köpa produkter av den nya 
Medimi™ serien. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Healthprize Technologies LLC tecknar order om köp av Medimi™ produkter. Initialt är ordern 
på 100 produkter och med vissa mindre anpassningar är ordervärdet 220 000 SEK. Uppfyller 
leveransen av de 100 produkterna specifikationen köper HealthPrize LLC ytterligare 1000 
produkter.  

 MedicPen säkrar likviditeten genom 2 mkr i utökad kredit hos Almi företagspartner. Genom en 
överenskommelse med ALMI Företagspartner har MedicPen fått utökat kreditutrymme med 2 
Mkr till 2,75 Mkr. Det möjliggör fortsatta marknadssatsningar för att nå ett positivt kassaflöde.  

 En avsiktsförklaring har tecknats mellan MedicPen och Transplantationskirurgiska kliniken på 
Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset avser använda MedicPens produkt Medimi för att 
öka följsamheten hos transplantationspatienter. I samband med organtransplantationer tar 
patienterna läkemedel för att minimera risken för avstötning av det transplanterade organet 

 

 

Tidpunkter för ekonomisk information 

Delårsrapport, januari – mars 2010  2010-05-19 

Halvårsrapport, januari – juni 2010  2010-08-18 

Delårsrapport, januari – september 2010   2010-11-17 

Bokslutskommuniké för 2010  2011-02-23 
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VD:s kommentar 

Det råder febril aktivitet på MedicPen, året har inletts med en rivstart! Vår nya produkt 

Medimi™ som vi satsat helhjärtat på under senaste året blev som planerat klar i månadsskiftet 

februari/mars i år, då vi producerade en förserie av produkten.  Dessförinnan arbetade vi 

aktivt på marknaden för att informera våra kunder om vår nya produkt Medimi™.  Så fort 

produkterna i förserien var klar kom vi snabbt långt i dialogen med kunder då de kunde testa 

och utvärdera Medimi™. I början på kvartal två fick vi vår första order på produkten. Vi har 

också slutit avsiktsförklaringar med kunder om att införskaffa Medimi™, så snart 

serieproduktionen kommer i gång. Vi har många intresserade kunder under bearbetning.  

Hela organisationen jobbar för fullt på två fronter, dels med marknadskontakter och dels med 

produktions uppstarten. Med positivt resultat. 

Med erfarenhet från de gångna årens arbete känner jag att vi nu har hittat formerna för hur vi 

ska nå marknaden på både kort, och lång sikt. En avgörande förändring är att vi nu kan visa på 

kund och användarreferenser för Medimi™, vilket gör försäljningsprocessen mer tidseffektiv. 

Den responsen vi får från kunderna på vår nya produkt skapar inspiration bland medarbetare, 

samarbetspartners och aktieägare. Vi har en högst reell möjlighet till intäkter med god 

lönsamhet för Bolaget.  

 

Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ) 
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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 AB (publ) är listat på AktieTorget sedan den 11 

december 2006. I dagsläget har företaget cirka 1100 aktieägare. MedicPen AB (publ) har sitt 

huvudkontor i Halmstad.  

Produkter  

Medimi™ 

MedicPen AB:s nya produkt. Medimi™ är en vidareutveckling av produkten MedicPen® C100. Medimi™ 

är en flertablettdoserare som är uppbyggd efter ett modulsystem. En modul består av två 

tablettmagasin. Varje tablettmagasin är avsett för en sorts tabletter. Tar man exempelvis två olika 

sorters mediciner behövs en Medimi™ med endast en modul. Ju fler tablettsorter patienten tar desto 

fler magasin behövs. Initialt tillhandahålls Medimi™ med möjlighet att koppla på upp till tre moduler.  

Datorn i Medimi™ håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett 

matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi™ registrerar alla utmatningar så att man i 

efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt. Inledningsvis finns Medimi™ i två 

utföranden, Basic och Advanced. Advanced är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad 

mjukvara och möjlighet att välja olika kommunikationsmöjligheter. 

Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge 

betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.   

Medimi™ ger oss möjlighet att ta oss till olika marknader. 

Privatkund 
Via t.ex. apotek kan Medimi™ säljas till privatkundmarknaden. Efterfrågan på tablettdispensers som 

kan hantera flera tablettsorter är stor. Medimi™ med sin kapacitet fyller ett stort behov hos 

allmänheten och gör produkten väl lämpad för konsumentmarknaden. Bolaget har för 

privatkundmarknaden utvecklat en enklare version av Medimi™ kallad Medimi™ Basic.    

Vårdgivare 
MedicPen har patenterat ett system för sjukhuskliniker att övervaka medicineringen av tabletter via 

ett nätverk. Allt som behövs är ett antal Medimi™ som övervakas centralt via en PC. Varje patients 

läkemedel förvaras i en Medimi™. Beroende på hur många läkemedel patienten ska ha förses varje 

Medimi™ med det antal magasin (moduler) med tabletter som är aktuellt för varje patient. 

Flexibiliteten i modulsystemet gör det väl lämpat för vården.  

För vård i hemmet finns anpassade Medimi™ för varje enskild situation med möjlighet till monitorering 

av tablettutmatningarna. Exempelvis kan larm om missade tabletter skickas via mobilnätet. 

Läkemedelsindustri 
MedicPen har senaste tiden fokuserat på att identifiera dyra läkemedel där följsamheten är mycket 

viktigför patientens välbefinnande.  
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Genom att följsamheten förbättras kan vi visa på en snabb ROI (Return On Investment) för 

läkemedelsbolaget. 

När det gäller Kliniskforskning som är ett av MedicPen AB:s fokusområden är nyttan med Medimi™ 

dubbel. Dels förbättras testresultatet genom att följsamheten mäts effektivt, och 

påminnelsefunktionen gör att följsamheten förbättras. De kliniska prövningarna går då att genomföra 

på korare tid och med den datoriserade övervakningen av tablettutmatningarna ersätter Medimi™ 

mycket manuellt tids och kostnadskrävande arbete.  

Telemedicin är den nisch där Medimi™ fått omedelbart genomslag och förutom en skarp order ett 

stort intresse och gensvar från flera företag på den marknaden. Termen telemedicin innebär i princip 

att man ger medicinsk vård på distans. Medimi™ är med sin teknik och kommunikationsmöjligheter väl 

lämpad att ingå i en sådan vårdkedja. Telemedicin är ett av de snabbast växande områdena inom 

läkemedelsbranschen.  Inom segmentet telemedicin är det för MedicPen AB:s räkning ofta fråga om 

att integrera Medimi™ i kundens befintliga system som en del i värde kedjan.  

Patent 

MedicPen skyddas av flera patent, såväl europeiska, asiatiska som amerikanska. Bolagets produkter är 

unika med sin kombination av enkelt handhavande och möjlighet till lagring av utmatningshistorik. 

Detta möjliggör säkrare dosering av läkemedel, i rätt tid och i rätt mängd. Utvecklingsarbetet under 

året har resulterat i inlämnandet av flera patent för att ytterligare stärka skyddet av produkten 

Medimi™ och MedicPen AB:s produktplattform.  

Principer för bokslutskommunikéns upprättande 

Bolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommen-

dation RR1 t.o.m. RR 29.,  

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 december 2009 var 24 438 477 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 18 maj 2010-05-18 

MedicPen AB (publ)  

Styrelsen 
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MEDICPEN AB (publ)   
556576-4809   
   
RESULTATRÄKNING   
   
(SEK) 2010-01-01 2009-01-01 
 -2010-03-31 -2009-03-31 
   
Nettoomsättning 90 000 30 400 
 90 000 30 400 
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter mm -1 905 -53 214 
Övriga externa kostnader -357 438 -1 006 315 
Personalkostnader -349 125 -373 815 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella   
och immateriella anläggningstillgångar -4 423 -4 743 
 -712 891 -1 438 087 
   
Rörelseresultat -622 891 -1 407 687 
   
Resultat från finansiella poster   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 154 74 
Räntekostnader och liknande resultatposter -39 426 -45 092 
Resultat efter finansiella poster -662 163 -1 452 705 
   
Periodens resultat -662 163 -1 452 705 
   
Resultat per aktie före utspädning -0,03 -0,09 
Resultat per aktie efter utspädning -0,03 -0,09 

 

 

 

 



MedicPen AB (publ) Delårsrapport 1 jan-31 mars 2010  6 

 

 

MEDICPEN AB (publ)   
556576-4809   
   
Balansräkning   
   
(SEK) 2010-03-31 2009-12-31 
   
Tillgångar   
Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 675 987 7 780 000 
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 41 894 46 317 
   
Summa anläggningstillgångar 8 717 881 7 826 317 
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar 0 367 642 
Övriga fordringar 206 953 110 293 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 163 143 0 
 370 096 477 935 
   
Likvida medel 157 505 1 035 866 
   
Summa omsättningstillgångar 527 601 1 513 801 
   
   
Summa tillgångar 9 245 482 9 340 118 
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MEDICPEN AB (publ)   
556576-4809   
   
Balansräkning   
   
(SEK) 2010-03-31 2009-12-31 
   
Eget kapital och skulder   
   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital, 24 438 477 aktier 1 539 624 1 539 624 
Reservfond 3 770 135 3 770 135 
 5 309 759 5 309 759 
Fritt eget kapital   
Överkursfond 23 858 932 23 858 932 
Balanserat resultat -21 514 398 -10 434 924 
Periodens resultat -662 163 -11 079 474 
 1 682 371 2 344 534 
   
Summa eget kapital 6 992 130 7 654 293 
   
Långfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut 763 974 829 125 
Övriga skulder 42 530 42 530 
 806 504 871 655 
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 923 518 448 732 
Övriga skulder 21 148 3 977 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 502 182 361 461 
 1 446 848 814 170 
   
Summa eget kapital och skulder 9 245 482 9 340 118 
   
   
Ställda säkerheter   
   
För egna skulder och avsättningar   
Företagsinteckningar 1 970 000 1 970 000 
   
Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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MEDICPEN AB (publ)   
556576-4809   
Kassaflödesanalys   
 2010-01-01 2009-01-01 
 -2010-03-31 -2009-03-31 
   
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster -662 163 -1 452 705 
Justeringar av poster som inte ingår i   
kassaflödet, m.m. 4 423 4 743 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändringar av rörelsekapital -657 740 -1 447 962 
   
Kassaflöde från förändringar i   
rörelsekapitalet   
Förändringar av kortfristiga fordringar 107 839 234 501 
Förändringar av kortfristiga skulder 632 678 -427 786 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 777 -1 641 247 
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i immateriella   
anläggningstillgångar -895 987 -150 368 
Investeringar i materiella   
anläggningstillgångar 0 -12 930 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -895 987 -163 298 
   
Finansieringsverksamheten   
Amorteringar -65 151 -8 235 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -65 151 -8 235 
   
Årets kassaflöde -878 361 -1 812 780 
   
Likvida medel vid periodens början 1 035 866 3 042 573 
Likvida medel vid periodens slut 157 505 1 229 793 
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MEDICPEN AB (publ)       
556576-4809       
       
       
Förändring av eget kapital       
       
 Aktiekapital Reservfond Överkurs- Balanserat Årets Totalt 
   fond resultat resultat  
       

       

Belopp vid årets ingång 2009-01-01 1 012 969 3 770 135 19 944 735 -4 024 553 -6 410 371 14 292 915 

Resultatdisposition enligt bolagsstämma 0 0 0 -6 410 371 6 410 371 0 

Nyemission 526 655 0 4 411 931 0 0 4 938 586 

Emissionskostnader 0 0 -497 734 0 0 -497 734 

Årets resultat 0 0 0 0 -11 079 474 -11 079 474 

Belopp vid årets utgång 2009-12-31 1 539 624 3 770 135 23 858 932 -10 434 924 -11 079 474 7 654 293 

       

Belopp vid årets ingång 2010-01-01 1 539 624 3 770 135 23 858 932 -10 434 924 -11 079 474 7 654 293 
Förslag till resultatdisposition inför 

bolagsstämma 0 0 0 -11 079 474 11 079 474 0 

Periodens resultat 0 0 0 0 -662 163 -662 163 

Belopp vid periodens utgång 2010-03-31 1 539 624 3 770 135 23 858 932 -21 514 398 -662 163 6 992 130 
 


