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MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som 
underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; 

konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus. 
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MedicPen ingår avtal med Familjeapoteket.se om försäljning av Medimi™ 

 
MedicPen har tecknat ett avtal med Familjeapoteket.se, Sveriges första apotek bara på nätet, 
om försäljning av MedicPens intelligenta tablettdispenser Medimi™. 
 
Avtalet är MedicPens första kliv in på apoteksmarknaden och genom det får slutanvändare för första 
gången tillgång till Medimi™. Genom detta kan vilken privatperson som helst köpa Medimi för att 
uppnå bättre följsamhet vid sin medicinering. 
 
- Avtalet med Familjeapoteket.se ger oss en utmärkt möjlighet att marknadsföra Medimi™ mot 
privatkund på den svenska marknaden, en målsättning som vi har strävat efter länge, kommenterar 
MedicPens vd Cristian Hallin. 
 
Avtalet innebär att Familjeapoteket åtar sig att med sin kunskap och erfarenhet främja försäljningen av 
Medimi™. Dessutom står Familjeapoteket för eventuell kundsupport. Försäljningen mot privatkund 
planeras starta under hösten 2010. 
 
- ”Vi letar ständigt nya och intressanta produkter och Medimi™ passar väl in i vårt sortiment. Med hjälp 
av smart teknologi kan patienten underlätta sin medicinering och vi är glada över att nu kunna erbjuda 
våra kunder denna produkt”, säger Christer Westlinder    
 
 
Familjeapoteket.se är Sveriges första apotek som bara finns på nätet och har som syfte att förenkla 
vardagen för familjen. Företaget erbjuder ett unikt och brett produktsortiment som täcker de flesta 
områden inom egenvård. Via kvalificerad rådgivning från läkare, sjukgymnaster kan besökarna få svar 
på hälsorelaterade frågor och under året kommer även Familjeapoteket.se att kunna erbjuda 
uthämtning av recept online. Företaget ägs av bland annat 6e AP fonden samt av entreprenörerna 
Susanne Söderberg och Louise Jansson som utsetts till Sveriges mest intressanta kvinnliga 
webbentreprenörer av tidningen Internetworld. 
Läs mer på www.familjeapoteket.se 
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