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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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Tecknar ännu ett Letter of Intent  
MedicPen tecknar ett Letter of Iintent med Finlands ledande leverantör av nyckelfärdiga end-to-end tjänster 
för egenvård i hemmet, Emtele, avseende distribution av MedicPens tablettdispenser Medimi på den finska 
marknaden. Undertecknandet av Letter of Intentet har föregåtts av att Emtele köpt ett mindre antal Medimi-
enheter från MedicPen i utvärderingssyfte. Styrelsen för MedicPen bedömer att ett färdigt avtal kommer att 
kunna presenteras för marknaden redan under Q2 2011. 

Emtele kommer att erbjuda MedicPens dispensrar som en del av bolagets befintliga produktkedja inom 
eHealth baserad på GSM-tekniken. Emtele tillhandahåller en lösning baserad på GSM där bolaget 
tillhandahåller SIM-kort, help desk etcetera, i första hand som en business-to-business lösning som vänder sig 
till vårdhem, apotek, landsting och kommuner. 

”We foresee good business /growth for the Medimi in the future. We are happy to negotiate the possible co-
operation between MedicPen and Emtele” säger Ville Sallinen Manger, Director of Partnering and Concepting 
på Emtele 

Om Emtele 

Emtele är en strategisk partner för servicevårdgivare. Emtele eHealths infrastruktur erbjuder en kontrollerad 
anslutning till att implementera en säker och lättanvänd fjärrkontrollsdiagnostik och medicinsk service. Emtele 
eHealth erbjuder medicinska tjänsteleverantörer en effektiv möjlighet att på distans erbjuda stöd för 
medicinska och välbefinnandetjänster som förbättrade egenvården i hemmet. Tjänsten utnyttjar kraften från 
modern kommunikationsteknik genom en skalbar och centraliserad operatörsplattform. 

Emtele tillsammans med sina partners erbjuder nyckelfärdiga end-to-end-tjänster för eHealth-lösningar. Detta 
inkluderar centraliserad förvaltning och underhåll av den totala kommunikationsmiljön. eHealth gör det möjligt 
att på ett effektivt och säkert sätt transportera medicinsk information från de enskilda diagnostiska enheterna 
till lämpliga medicinska system. 

”Vi är mycket glada åt att kunna rapportera att vi tecknat ett Letter of Intent med Emtele. I våra ögon är Emtele 
en idealisk partner för MedicPen på den finska marknaden” säger Christian Hallin, VD för MedicPen. 
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