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Felmedicinering har kostat tillräckligt
Vi gör korrekt medicinering till ett koncept

”Medimi® Smart är en
stationär tablettdispenser
som kan fyllas med
upptill 12 eller 16 (XL
modellen) olika mediciner.
Medicinerna förvaras i
magasin om 28 tabletter.”
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”Jag vet att våra strategier håller på de marknader vi
bearbetar och vår styrka är att vi kan lokalanpassa
våra lösningar till olika kundsegment.”
Anders Skarman
VD, MedicPen AB

MedicPen AB
Besöksadress:
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Hans Michelsensgatan 9, 11 vån,
S-211 20 Malmö, Sweden

Postadress:
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S-216 11 Limhamn,
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Kontakt:
Tel: +46 (0)35-100 800,
E-post: info@medicpen.com
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· CEO Anders Skarman

CEO Anders Skarman
Jag vill börja med att tacka aktieägare, kunder och
samarbetspartners över hela världen. MedicPen har ett
händelserikt år bakom sig och vi har lagt grunden för att
kunna utvecklas på flera marknader under 2016.
Våra produkter gör att patienterna tar sin medicin som
de är ordinerade och detta leder till att de mår bättre,
anhöriga slipper oro för sina närstående, dessutom sparar
kommuner, landsting, försäkringsbolag med mera enorma
kostnader om man slipper inläggningar av patienter som
inte tagit sin medicin som de är ordinerade. Jag ser nu att
fler och fler marknader börjar mogna och förstå hur viktigt
det är att kunna följa medicinering för att kunna ge en
bättre och mer kvalificerad vård än vad man gör idag, det
känns som tiden är mogen för MedicPen's produkter.
Jag ser att de strategier som jag och styrelsen lagt upp
under 2015, håller på de marknader vi bearbetar, vår
styrka är att vi kan lokalanpassa våra lösningar till olika
kundsegment och bättre tillfredsställa kundernas behov.
Vi lanserar vår nya produkt Medimi Smart ("Pillerautomaten"),
som kommer att finnas både för 12 olika mediciner och i en
större variant (XL) med plats för 16 mediciner. Vi har efter
noggrant övervägande beslutat att sluta marknadsföra Medimi
6 och Medimi Pro 6 (med plats för 6 mediciner), då dessa blir
överflödiga när nu Medimi Smart finns på marknaden.
Under året som gick fick Medimi CDMA godkännande och vi
har fortsatt vårt arbete med att knyta till oss Sprint, ett av de
största telekombolagen i USA. Sprint har nästan 60 miljoner

kunder i USA, flera av dessa är inom life science, vi arbetar
tillsammans med Sprint, Trial Acceleration Institute och M2M
Datasmart för att utnyttja denna resurs på bästa sätt. Under
2016 är vår målsättning i USA att ingå avtal med en eller flera
distributörer, ett arbete vi inledde senare delen av 2015, samt
att få de första beställningarna från både läkemedelsindustri
och sjukvården. Vi är även intresserade av försäkringsbolagen
i USA då de bär betydande kostnader för låg följsamhet.
För att skaffa oss verklighetsbaserad erfarenhet och
goda försäljningsargument startade vi studien på
kardiologkliniken, Ozsoki Street Hospital i Budapest. Detta
är den största studie som gjorts med Medimi. När studien
är färdig börjar arbetet med att sammanställa resultaten
och lägga upp taktiken för var de skall presenteras. I
Ungern har vi idag flera projekt på gång och de första
patienterna får nu Medimi på Saint Gellert Clinic. Min ide
är att använda Ungern som en instegs marknad för att
skaffa referenser inom flera marknadssegment.
Projektet på Bornholm har dragit ut på tiden och det är för
att vi underskattat hur komplext det varit att arbeta med
så många olika partners, och att vissa av dem har bytts
ut och ersatts med nya under 2015 för att säkerställa att
alla i projektet arbetar optimalt mot samma mål. Vi håller
på att göra tester i laboratoriemiljö och kommer inom kort
starta funktionstesterna ute hos de första sjuksköterskorna
och patienterna. Så här långt ser det ut som att allt
fungerar. Det är viktigt att vi gör dessa tester korrekt,
innan vi går ut och gör pilotstudien på Bornholm och hos
de verkliga användarna. Fler och fler kommuner i Norden
efterfrågar den lösningen vi just nu håller på att sätta upp
på Bornholm. De har idag ingen annan lösning för hur man
kan effektivt dispensera medicin i hemmet och samtidigt
kunna övervaka och minska resurserna.
Under 2016 kommer jag att fortsätta att utforska
nya marknader i både Europa och Kina. I Kina växer
medelklassen och när jag presenterat våra produkter där
idag så har de en bra infrastruktur för uppkoppling men
saknar en produkt som Medimi® och Medimi® Smart.
Jag ser en ökad potential i bolaget tack vare våra nya
godkännanden och partners i USA och vår nya tablett
dispenser Medimi Smart ("Pillerautomaten").
Vi kan lägga ett mycket händelserikt år bakom oss där vi
ser att våra strategier håller på ett flertal marknader, och
kundintresset aldrig har varit större än det är nu i både
Europa och USA. Jag ser fram emot att leda MedicPen
mot nya spännande utmaningar och att få förvalta
aktieägarnas förtroende under 2016.
Anders Skarman
CEO, MedicPen AB
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MedicPen AB
BAKGRUND – STATISTIK ÖVER FÖLJSAMHET

MEDICPEN AKTIEBOLAG (PUBL)

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet
och övervakning vid medicinering. Att problem finns
inom området och att behovet av förbättring är stort visar
nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet
och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) 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 sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget,
som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens
tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF
(Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen
cirka 1 700 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i
Malmö.

• 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
• 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år.
• 10-15 procent av de fall som vårdas på
intensivvårdsavdelningar.
• Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och
livskvalitet.
Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm
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· Medimi® och Medimi® Smart

Medimi® och Medimi® Smart
ett system för medicineringshjälp

MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi® är ett medicinerings
hjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser. Medimi® finns i olika storlekar och med olika
tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen två storlekar för upp till
fyra olika mediciner som kan innehålla 60 tabletter.

Medimi® Smart, MEDICPENS SENASTE PRODUKTNYHET
Medimi Smart är en stationär tablettdispenser som kan fyllas med 12 olika (en XL modell finns med plats för 16 olika)
mediciner. Medicinerna förvaras precis som i vanliga Medimi i magasin men i detta fall rymmer varje magasin 28 tabletter.
Medimi Smart kan förutom de mediciner som finns i maskinen hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner som inte
förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor med mera.
Medimi Smart är avsedd att integreras i större vårdsystem men fungerar alldeles utmärkt som standalone enhet. Medimi
Smart kan skicka fjärrlarm både via mail SMS och http: Integrerad i ett större vårdsystem fås alla inställningar om
medicinering från det överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, tider och antal sker lokalt. Risken för fel
minimeras då medicineringsinformationen kommer direkt ifrån vårdsystemen.
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· Medimi® och Medimi® Smart
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Eftersom Medimi Smart alltid är uppkopplad finns möjligheten att övervaka driftstatus hos dispensern. Det finns möjligheten
att i god tid upptäcka om någon medicin håller på att ta slut eller om man drabbats av strömavbrott.

Medimi® OCH Medimi®Pro
Medimi®Pro finns med GSM,CDMA, Bluetooth och USB. Väljer man GSM/CDMA är det lätt att sända larm vid missad dos
till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större
kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll. Vi har nu tagit fram en Android app för att förenkla dosering
för både patienter och sjukvårdspersonal.
Tablettmagasinen är en central del i Medimi®-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten,
det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som
skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls
isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga
faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Medim
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o
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· Medimi® och Medimi® Smart

Mjukvaran 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.
Medimi® finns i två utföranden: Medimi® och Medimi®Pro.
Medimi®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer
avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och
möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har
visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.
Systemet inkluderar även automatladdare, en
bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt
på några sekunder. Målgrupperna för ett system med
automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska
studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag.
Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar
samt högre säkerhet.

LÄKEMEDELSINDUSTRIN
Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi®
ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en
ordination. Genom Medimi® kan antalet feldoseringar
reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande
besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde
användandet av MedicPens produkter till att följsamheten
ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov
som också visade att mängden aktiva substanser som
medicinen tillförde också förbättrades.

KLINISKA PRÖVNINGAR
En av styrkorna med Medimi®Pro är att den kan utrustas
med olika typer av mobil kommunikation som GSM/CDMA
eller Bluetooth. Medimi®Pro skickar då följsamhetsdata
i realtid. All statistik över medicineringen registreras och
överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom
att Medimi®Pro säkerställer bättre följsamhet kommer
läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att
erhålla säkrare kliniska resultat.

SJUKHUS OCH ÄLDREBOENDE
Genom att använda Medimi® och Medimi® Smart och
Medimi® på äldreboende och i vården får vårdgivarna
betydligt bättre kontroll på att patienterna får den
medicin som ordinerats. Tabletthanteringen blir säkrare
eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt.
Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i
form av exempelvis sms eller mejl från Medimi® Smart
eller Medimi®Pro ifall medicinen inte matas ut inom
föreskriven tid. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till
patientjournalen.
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HEMSJUKVÅRD
Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av
sms eller mejl från Medimi® Smart eller Medimi®Pro ifall
patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut
medicindosen. Via sms eller mejl kan vårdgivaren erhålla
följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal.

APOTEK OCH PRIVATKUND
En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd
beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi®
hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt
tillfälle. Medimi® kan laddas med upp till fyra olika
slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man
inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls
i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och
snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att
Medimi® underlättar för patienten att inta sin viktiga
medicin med rätt dos i rätt tid.

CONECTED HEALTH (TELEMEDICIN), E-HÄLSA
OCH INTEGRERING I ANDRA SYSTEM
Medimi®Pro och Medimi® Smart är unika eftersom
man fjärrstyrt kan styra och göra ändringar i
medicineringschemat, också när Medimi®Pro/ Medimi®
Smart är ute hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje
tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den mobila
teleöverföringstekniken möjliggör kommunikation från och
till Medimi®Pro/ Medimi®Smart. Då kan man till exempel
stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras,
öka eller minska dosen eller till och med starta en ny
medicinering om behov av det skulle uppstå (förutsatt att
medicinen finns förberedd i Medimi®Pro/ Medimi®Smart).
Det ger en dosflexibilitet som är unik.
Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika
kravspecifikationer. Den hantering och teknik som
krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig
väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall
använda Medimi® för eget bruk. MedicPens produkter
uppfyller dessa helt olika krav, också för flera andra
användningsområden rörande medicinering. Medimi®
modellerna är konstruerade för att lätt anpassas till olika
kunders behov.

· Styrelse och ledning
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Styrelse och ledning
KJELL-ÅKE ANDERSSON - STYRELSEORDFÖRANDE
Kjell-Åke Andersson, född 1946, är civilingenjör inom elektronik från Lunds Tekniska Högskola. Andersson har
under många år varit anställd vid Electroluxkoncernen i Malmö, innan han 1988 grundade företaget Xperi AB i Lund
vars verksamhet var inriktad mot utveckling och tillverkning av elektronikbaserade produkter, bland annat inom
medicinteknik. Företaget förvärvades år 2002 av Note AB. Andersson har varit VD och koncernchef för Note AB.
Aktieinnehav per 2015-12-31: 1 605 414 aktier.

ÅKE ZETTERSTRÖM – STYRELSELEDAMOT OCH TEKNISK CHEF
Åke Zetterström, född 1956, är civilingenjör maskinteknik med inriktning på logistik och kvalitet från tekniska
högskolan i Linköping Zetterström har under många år varit anställd vid Electroluxkoncernen i Malmö, innan han 1988
tillsammans med Styrelsen ordförande Kjell-Åke Andersson grundade företaget Xperi AB i Lund vars verksamhet var
inriktad mot utveckling och tillverkning av elektronikbaserade produkter, bland annat inom medicinteknik. Företaget
förvärvades år 2002 av Note AB.
Aktieinnehav per 2015-12-31: 1 396 443 aktier.

CRISTIAN HALLIN - STYRELSELEDAMOT
Cristian Hallin, född 1969, har varit entreprenör sedan 1987 och med framgång drivit företag tidigare. Hallin har arbetat
som VD i National Plast AB sedan 1994 samt VPAB 1996-2001. Hallin grundade MedicPen 1999 och arbetade mellan
2003 och 2014 på heltid i bolaget. Hallins bakgrund är en teknisk utbildning, men han har även läst ekonomi och
marknadsföring. Hallin sitter sedan 2005 med i Hälsoteknikföreningens styrelse.
Aktieinnehav per 2015-12-31: 2 373 104 aktier.

ANDERS SKARMAN - CEO
Anders Skarman, född 1963, har arbetat i läkemedelsindustrin på Boehringer Ingelheim där han har verkat under flera
år inom marknad och sälj i olika roller. Anders har medicinsk utbildningsbakgrund och har även läst ekonomi och
marknadsföring.
Aktieinnehav per 2015-12-31: 100 000 aktier.
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· Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
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 inom flera telemedicin
lösningar som olika typer av telekomaktörer ligger
i startgroparna för. MedicPen AB (publ) är listat på
AktieTorget sedan den 11 december 2006. I dagsläget har
företaget cirka 1700 aktieägare. MedicPen AB (publ) har
sitt huvudkontor i Malmö.

RÄKENSKAPSÅRET 2015
MedicPen erhöll sin första order från Cyto cord gruppen.
Detta var ett genombrott för oss då vi arbetat en tid
tillbaka i Ungern för att nå detta genombrott.
Bolagets mest prioriterade målsättning 2015 var att få
ihop en helhetslösning så att vi kan nå kommersiella
genombrott i både USA och Europa för bolagets produkter.
MedicPen har därför tagit fram en omfattande redogörelse
tillsammans med experter inom de regulatoriska
områdena läkemedel och hjälpmedel i både Danmark
och Sverige. Den andra målsättningen var att få CDMAs
myndighetsgodkännande för att kunna kopplas upp i
det amerikanska telenätet. Bolaget lyckades nå dessa
målsättningar och vi söker nu en partner i USA för att
kommersialisera båda produkter.
Bornholms projekt går framåt enligt den reviderade
planen.
Försäljningen blev 17 700 SEK under 2015. Kassan var
vid årets slut 4,4 MSEK. MedicPen kommer under 2016
att behöva likviditetsförstärkning.
Bolaget gör bedömningen att ett marknadsgenombrott
är förestående, dels genom att fastlagda strategier ger
förväntat resultat och att marknadsutvecklingen inom
Connected Health har mognat.

VALBEREDNING
Enligt den valberedningsprocess som beslutades
på extrastämman hösten 2015 och som gäller tills
nästkommande årsstämma, skall MedicPens valberedning
bestå av Åke Zetterström, Ulf Andersson och Kjell-Åke
Andersson.
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Enligt valberedningsprocessen ska valberedningen
arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman för beslut:
a. stämmoordförande,
b. styrelse,
c. styrelsearvoden
d. revisorer (i förekommande fall), och
e. arvode för bolagets revisorer.
f. instruktion för valberedningen

PRODUKT
Medimi® – ett system för medicineringshjälp
MedicPen säljer ett komplett system för hantering av
medicinering i tablettform kallat Medimi®. Medimi® är ett
medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad
tablettdispenser. Medimi® finns i olika storlekar för att
passa olika patientbehov.
Mjukvaran 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 vårdgivaren/patienten i efterhand kan
kontrollera att medicineringen skett korrekt.
Medimi® finns i tre utföranden:
• Medimi®
• Medimi® Pro
• Medimi® Smart säkerhet
Styrkor för Medimi®
• Medimi® svarar för snabb och säker tabletthantering
i ett komplett system. Från automatisk laddning till
påminnelsefunktion via SMS till anhörig eller vårdgivare.
• Medimi® är flexibel och kan anpassas till många olika
kundsegment. Utveckling och produktion sker i Sverige,
men många av bolagets samarbeten är av internationell
karaktär.
• MedicPen har god erfarenhet av att anpassa produkten
så att den passar olika teknik- och användarkrav som
ställs på marknader i olika länder.
• Varje tablett hålls separerad tills medicineringstillfället
då Medimi® matar ut rätt dos.
• Medimi® och Medimi® Smart ger en mängd fördelar
som exempelvis dosflexibilitet, spårbarhet på tablettnivå
och säkrare tabletthantering.
• Medimi® och Medimi® Smart är datoriserad med flera
kommunikationsmöjligheter såsom GSM,CDMA,USB
och Bluetooth.

· Förvaltningsberättelse

Klinisk prövning
MedicPens produkter lämpar sig väl för kliniska
prövningar. Föregångaren till Medimi har använts vid
klinisk prövning och då höjt följsamheten till 95 %, vilket
är mycket bra. MedicPen har fått positiva omdömen
om produkten som ett bra verktyg i studien för att höja
följsamheten.
Försäljningsarbetet
Försäljning och marknadsinsatserna har i första hand
inriktat sig på Läkemedelsföretag och att utvärdera deras
behov och användning av Medimi för specialistläkemedel
och för kliniska prövningar.

9

Att arbeta med försäljning mot storföretag, kommuner och
landsting i ovanstående segment tar lång tid, och för att
komma till avslut under tiden som detta långsiktiga arbete
pågår vänder sig bolaget också till mindre kunder som
har snabbare beslutsprocesser, för att få ut produkter på
marknaden.
Patent
MedicPen skyddas av patent i flera länder, såväl
europeiska, asiatiska som amerikanska. Bolagets
produkter är unika då de hanterar doser på tablettnivå
både vid utmatning av dos och hantering av data. Detta
möjliggör säkrare dosering av läkemedel samt möjliggör
total integrering i IT system.

Just nu inriktar vi oss på att komma till avslut med större
aktörer i Europa, Kina och USA. Vi träffar även landsting,
kommuner, universitet och sjukhus för att utvärdera deras
behov och sälja in våra koncept.
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· Förvaltningsberättelse

Väsentliga
händelser

2015

Q3 - 2015
• MedicPen erhöll under året sin första order
från Cyto cord gruppen i Ungern. Detta var ett
genombrott för oss. Medimi kommer att säljas på
Saint Geller privat klinik. Redan nu kan vi se att det
finns goda förutsättningar för att det kan vara en av
våra referenskliniker för andra kunder.
• Bolaget förlänger sitt avtal med Trial Acceleration
Institute (TAI). Scott Ballenger har de kontakterna i USA
som vi behöver för att bygga företaget på lång sikt.
• MedicPen AB genomförde en riktad nyemission om
ca 9,7 miljoner aktier, viket tillför bolaget ca 8,6
miljoner kronor före emissionskostnader med stöd
av bemyndigande från årsstämman den 20 maj
2015. Emissionen innebär att antalet aktier ökas
med 16 %. Kapitalet säkerställer att bolaget har
den finansiella styrka som krävs för att genomföra
omfattande marknadsaktiviteter de kommande
12 månaderna från årsstämmodagen i syfte att
nå kommersiellt genombrott samt möjliggöra
produktion av tagna och kommande orders.
• MedicPen och partners genomförde en
rekonstruktion av utvecklingsprojektet ”Trygg
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Q2 - 2015
• MedicPen utser Anders Skarman till ny VD. Anders
Skarman kommer närmast från Boehringer
Ingelheim, där han under många år arbetat som
produktchef, marknadschef, försäljningschef både
nationellt och internationellt.

Q2

Q3

medicinering i hemmet”-Bornholmsprojektet,
ett telemedicinskt projekt. MedicPen AB tog över
projektägandet och driver projektet i sin helhet.
• MedicPen tecknade ett samarbetsavtal med
CareConsult. Avtalet omfattar utveckling och
marknadsföring i Danmark och inkluderar det
projekt som MedicPen driver på Bornholm och
kallas ”Tryg medicinering i eget hjem”, ett
telemedicinsktprojekt (pillerautomat). CareConsult
övertar KMDs roll i projektet, sedan projektet har
rekonstrueras.
• MedicPen lanserade en Android-app som finns att
ladda ned på Google Play. Appen/mjukvaran fyller
flera viktiga funktioner och kommer i huvudsak att
användas som en brygga mellan Medimi och olika
hälsomjukvaror både internet baserade och fasta
installationer.
• Under året ingick MedicPen ett avtal med
Medexpert LTD i Ungern. Avtalet omfattar
distribution, marknadsföring och försäljnings
aktiviteter av MedicPens produkter. Avtalet
ger Medexpert exklusiv rätt till den Ungerska
marknaden.

· Förvaltningsberättelse

Q4 - 2015
• En av de största nyheterna under 2015 var att vi
fick godkänt att koppla upp Medimi med CDMA
mott ett nätverk i en av de största operatörerna i
USA. MedicPen har sedan ca tre år ett samarbete
med M2M Datasmart som kommer att hantera
uppkopplingen av Medimi i det amerikanska
telenätet. Detta innebär att MedicPen nu kan
koppla upp Medimi mot det amerikanska CDMAnätet. Medimi kommer att kunna kommunicera
med vårdnadsgivare så som sjukhus, doktorer,
sköterskor, till och med anhöriga på ett helt annat
sätt än vad vi kunnat tidigare tack vare att den är
uppkopplad.

2016

Q4

Viktiga händelser efter 2015
• Midtermrapport av pilotprojekt som startade
i november, 2015. Vi har nu börjat inhämta
information om andelen patienter som tar sina
doser på rätt respektive fel sätt. Detta görs genom
att mäta vilken tidpunkt de tar sina mediciner och
om de tar rätt antal tabletter vid doseringstillfället.
Målsättningen är att patienterna skall vara med i
piloten i tre månader.
• MedicPen utökar sin organisation med en ny Chief
Operating Officer (COO). Håkan Harvigsson anställs
för att arbeta med att utarbeta kravspecifikationer,
vara projektledare, delaktig i utvecklingsprojekt
samt vara ansvarig för distribution och logistik.
• På HIMSS meddelade MedicPen AB, Sprint och
M2M DataSmart den goda nyheten att MedicPens
bärbara tablettdispenser Medimi har godkänts
för användning i Sprints nätverk. Sprint är USAs
fjärde största telekom bolag. Detta innebär att
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• Cyto Cord-gruppen påbörjar försäljningen av
MedicPens portabla tablettdispenser Medimi
på privatkliniken Szent Gellért i Budapest för att
göra det enklare för patienterna att dosera sina
läkemedel korrekt.
• Uzsoki Street Hospital startade tillsammans med
MedicPen en pilotstudie. Det är precis denna sorts
studie, på kardiologklinik vi letat efter. Vi behöver
få verklighetsbaserade erfarenheter av hur Medimi
fungerar. Den kommer att pågå i tre månader och
inkludera 5 kardiologer och ca 45-50 patienter.
• MedicPen höll den 10 december 2015 extra
bolagstämma för att tillsätta en valberedning samt
fastlägga valberedningens uppgifter.

Q1

vi tillsammans med våra partners M2M
DataSmart och Sprint nu har byggt upp
ett starkt partnerskap för vårt behov av
nätverksanslutning i USA.
• MedicPen lanserar en ny produkt, Medimi
Smart. Det är en stationär tablettdispenser
som kan fyllas med upptill 12 olika mediciner.
Medicinerna förvaras precis som i vanliga
Medimi i magasin men i detta fall rymmer
varje magasin 28 tabletter. Medimi Smart kan
förutom de mediciner som finns i maskinen
hantera påminnelser för upp till 6 st mediciner
som inte förvaras i maskinen, till exempel
salvor, sprutor med mera. Även en XL modell
finns med plats för 16 olika mediciner.
Medimi Smart är avsedd att integreras i
större vårdsystem men fungerar också som
standalone enhet. Medimi Smart kan skicka
fjärrlarm både via e-mail, SMS och direkt till en
mjukvara.
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· Förvaltningsberättelse

OSÄKERHET FÖRELIGGER AVSEENDE BEHOV AV EXTERN FINANSIERING
Bolagets marknadslansering av produkterna Medimi® och Medimi® Smart pågår. Försäljningen är i initialskedet och bolaget
fortsätter att ingå fler försäljnings och distributionsavtal.
Trots lovande utsikter är det styrelsens uppfattning att tilläggsfinansiering måste tillkomma för att genomföra lanseringen av
Medimi® och fortsatt utveckling Medimi® Smart på ett optimalt sätt.
Bolaget och bolagets styrelse har stor erfarenhet av externfinansiering varför risken bedöms som rimlig.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Bolaget balanserar utgifter för utvecklingsprojekt i enlighet med not 2.3 Immateriella tillgångar.
Bolaget redovisar i balansräkningen den 31 december 2015 balanserade utvecklingskostnader för utvecklingsarbeten på
6 343 427 SEK se BR, vilket avser utgifter för utvecklingsarbeten för den gemensamma produktplattformen för produkterna i
Medimi® samt och Medimi® Smart systemet.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antal aktier

Röster och kapital (%)

Cristian Hallin

2 373 104

3,5

Kjell-Åke Andersson

1 605 414

2,4

Åke Zetterström

1 396 443

2,1

Anders Skarman

100 000

0,1

Ägarförteckning per den 31 december 2014

Övriga

62 298 483

91,9

Totalt

67 773 444

100,0

MILJÖPÅVERKAN
MedicPen bedriver ej någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen har under räkenskapsåret haft 7 protokollförda möten. Styrelsen har i samband med möten erhållit skriftlig och
muntlig dokumentation av verkställande direktören och med ledning av denna information fattat beslut i samtliga för bolaget
väsentliga frågor. I styrelsen avgörs bl.a. frågor avseende företagets strategiska inriktning, dess organisation samt ärenden
rörande större investeringar och åtaganden. Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av det aktuella affärsläget, av
konkurrenterna och av företagets resultat och finansiella ställning samt utsikter för resten av året. Styrelseordföranden leder
styrelsens arbete, företräder bolaget i ägarfrågor samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete.

RISKER
Kort verksamhetshistorik
Företaget MedicPen AB (publ) har i sin affärsinriktning en kort verksamhetshistorik att falla tillbaka på. Bolaget är ett
utvecklingsbolag som har gått in i en försäljningsfas för sina första produkter. Det går därmed ännu inte att säga något om
marknadens acceptans av produkten eller se några trender för försäljnings- och resultatutvecklingen.
Intjäningsförmåga och kapitalbehov
Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Det kan inte heller
uteslutas att MedicPen AB i framtiden kan komma att söka nytt externt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan
anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka
bolagets marknadsvärde.
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Kreditrisk
MedicPen AB (publ) har fastställt policys för att säkra att försäljningen sker till kunder med lämplig betalningshistorik, varför
kreditrisken bedöms som balanserad.
Likviditetsrisk
Risken för att bolaget får svårigheter med att finansiera åtaganden som är förknippade med finansiella instrument bedöms
som rimligt låg.
Marknadsrisk
Under året som gått har MedicPen startat en pilotstudie i Ungern och Medimi har testats ute i verklig miljö på patientgrupper.
I dagsläget är MedicPen AB (publ) inne i försäljningsfasen av Medimi®, med högt ställda försäljningsmål. Det kan hända att
bolaget under innevarande år trots högt satta mål och högt ställda krav på oss själva inte når försäljningsmålen.
Fortsatt drift
Styrelsens bedömning är att likviditeten i Bolaget med nuvarande verksamhet blir ansträngd april/maj 2016. Styrelsen
arbetar sedan slutet av 2015 med att trygga kapitaltillförsel genom tillförsel av externt kapital på det sätt som är mest
gynnsamt för bolaget och dess ägare. Detta beräknas ske under mars-maj 2016 och ska säkra verksamhetens drift
åtminstone de kommande tolv månaderna.

INSYNSPERSONERS
Person

2014-12-31

2015-12-31

Cristian Hallin

3 244 462

2 373 104

Kjell-Åke Andersson

1 605 414

1 605 414

Åke Zetterström

1 396 443

1 396 443

Berth Åke Knutsson

0

0

Anders Skarman

0

100 000

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 2015 var 67 773 444 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.
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· Sidrubrik

”Jag är mycket nöjd
med Medimi. En av mina
favoritfunktioner är
påminnelsefunktionen och att
jag kan själv ställa in larmet
på vibration, ljud eller ljus. Det
hjälper mig att ta läkemedlet
som jag ska varje dag.”
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Ekonomisk översikt

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Vinstmarginal %

neg

neg

neg

neg

Räntabilitet på eget kapital

neg

neg

neg

neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital i %

neg

neg

neg

neg

Soliditet %

83,1

75,2

75,2

58,9

Balanslikviditet, %

805

497

917

265

Kassalikviditet, %

764

431

908

249

Medeltal anställda

1

1

1

1

Antal aktier

67 773 444

58 049 028

43 069 411

34 828 672

Data/aktie

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

-0,10

-0,11

-0,16

-0,16

0

0

0

0

neg

neg

neg

neg

Resultat efter full skatt (Kr)
Utdelning, föreslagen (Kr)
Direktavkastning (%)
Omsättning (Kr)

0

0

0,01

0,01

Kassaflöde (Kr)

0,01

-0,11

-0,22

0,02

JEK per aktie

0,14

0,15

0,35

0,20

15

Bolagets aktier utgörs av 0 A-aktier och 67 773 444 B-aktier.
Definitioner se not 2 avsnitt 2.16

Förslag till behandling av förlust

(Belopp i kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond

7 548 053

Balanserat resultat

1 219 454

Årets resultat

-7 099 521

Totalt

1 667 986

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 1 667 986 kr överförs i ny räkning.
Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande
bokslutskommentarer.
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· Resultaträkning

Resultaträkning
Not
(SEK)

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Nettoomsättning

17 700

-

Övriga rörelseintäkter

67 530

-

Summa

85 230

0

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

-301 266

-384 122

4, 12

-3 349 353

-3 352 785

Personalkostnader

5

-1 451 674

-593 560

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

6

Övriga externa kostnader

-1 961 889

-1 969 344

Summa rörelsens kostnader

-7 064 182

-6 299 811

Rörelseresultat

-6 978 952

-6 299 811

323

12 563

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Årets skatt
Årets resultat
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-120 892

-203 461

-7 099 521

-6 490 709

-

-

-7 099 521

-6 490 709

· Balansräkning
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Balansräkning - Tillgångar
2015-12-31

2014-12-31

8

6 343 427

6 664 000

9

177 940

398 692

6 521 367

7 062 692

Varulager

262 747

274 291

Summa varulager m.m

262 747

274 291

17 697

3 191

(SEK)

Not

TILLGÅNGAR

2, 3

Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

242 338

204 313

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

159 764

99 083

Summa kortfristiga fordringar

419 799

306 587

Likvida medel

4 434 368

3 818 679

Summa omsättningstillgångar

5 116 914

4 399 557

11 638 281

11 462 249

Summa tillgångar
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· Balansräkning

Balansräkning - Eget kapital och skulder
2015-12-31

2014-12-31

Aktiekapital, 67 773 444 aktier

4 235 840

3 628 064

Reservfond

3 770 135

3 770 135

Summa bundet eget kapital

8 005 975

7 398 199

7 548 053

49 775 457

(SEK)

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

10

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

1 219 454

-42 065 294

-7 099 521

-6 490 709

Summa fritt eget kapital

1 667 986

1 219 454

Summa eget kapital

9 673 961

8 617 653

1 329 106

1 917 106

Årets resultat

Långfristiga skulder

11

Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

-

42 530

1 329 106

1 959 636

257 081

612 302

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

37 675

-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga skulder

340 458

272 658

Summa kortfristiga skulder

635 214

884 960

1 964 320

2 844 596

11 638 281

11 462 249

4 950 000

4 950 000

Inga

Inga

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys

(SEK)

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

-7 099 521

-6 490 709

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
Betald skatt

1 961 889

1 969 344

-5 137 632

-4 521 365

-

-

11 544

-156 641

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Förändring varulager
Förändringar av kortfristiga fordringar

-113 212

383 564

Förändringar av kortfristiga skulder

-249 746

-345 148

-5 489 046

-4 639 590

-1 420 564

-115 800

-

-112 240

-1 420 564

-228 040

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Emission, netto

8 155 829

-

-630 530

-588 000

-

-1 200 000

7 525 299

-1 788 000

615 689

-6 655 630

Likvida medel vid periodens början

3 818 679

10 474 309

Likvida medel vid periodens slut

4 434 368

3 818 679

Amorteringar
Checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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· Noter

Noter
(Belopp i kr om inget annat anges)

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Not 1 - Allmän info
MedicPen AB bedriver forskning och utveckling inom den medicintekniska branschen och har utvecklat olika lösningar
inom produktområdet tablettdispensering. MedicPen AB (publ) har sitt säte i Malmö i Sverige och adressen till bolagets
huvudkontor är Öresundshuset, Hans Michelsensg.9, 11 vån, Malmö. Eftersom bolaget saknar dotterbolag upprättas inte
någon koncernredovisning.

Not 2 - Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper
2.1 - Principer för den finansiella rapportens upprättande
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning. Detta är andra året som årsredovisningen upprättas i K3-regelverket.
De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antagande och
uppskattning är av väsentlig betydelse för redovisningen anges i not 3.
2.2 - Omräkning av utländsk valuta
a. Funktionell valuta och rapportvaluta
Bolagets funktionella valuta, tillika rapportvaluta, är svenska kronor och bolaget saknar verksamhet med annan funktionell valuta.
b. Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära
tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs redovisas i resultaträkningen enligt följande. Kursdifferensen
på rörelsefordringar och rörelseskulder nettoredovisas i rörelseresultatet med kursdifferenser på finansiella fordringar och
skulder nettoredovisas som finansiell post.
2.3 - Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling:
Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs omedelbart fr o m 2015-10-01. Utgifter avseende utvecklingsprojekt
som uppstod före 2015-10-01 balanserades som immateriella tillgångar i den omfattning som det är tekniskt möjligt
att färdigställa det på ett tillförlitligt sätt. Övriga utvecklingsutgifter kostnadsförs i takt med att de uppkommer.
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts balanseras inte som tillgång i senare perioder. Utvecklingskostnader som
balanserats skrivs av linjärt över den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo och från den
tidpunkt då kommersiell produktion påbörjas. Avskrivningstiden sker på fem år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens
post Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
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2.4 - Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Tillkommande utgifter läggs
till tillgångens redovisade värde endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med
tillgången kommer att komma bolaget tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för
reparation och underhålla redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av
materiella anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier och verktyg 5 år.
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas
i resultaträkningen.
2.5 - Nedskrivningar
Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar bedöms med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov
närhelst händelser och förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.
En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
2.6 - Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga placeringar som förfaller inom tre månader från
anskaffningstidpunkten.
2.7 - Aktiekapital
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget
kapital som ett avdrag från emissionslikviden. I de fall en nyemission är pågående vid bokslut redovisas emissionsutgiften
som förutbetalda kostnader.
2.8 - Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande
skatteeffekter i resultaträkning. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas bolagets
underskottsavdrag har ej upptagits till något värde i balansräkningen då det är svårt att bedöma när underskottsavdrag kan
komma att utnyttjas.
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2.9 - Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser:
Från bolaget utgår månadsvis en pensionsutbetalning till anställd VD om 18 % av månadslönen.
2.10 - Intäktsredovisning
Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdeskatt och rabatter.
Övriga intäkter redovisas enligt följande:
• Licensintäkter
• Redovisas utifrån den ekonomiska innebörden av varje delkomponent i respektive avtal.
• Ränteintäkter
• Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.11 - Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar andra finansiella fordringar, kundfordringar,
leverantörsskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringar
på bokslutsdagen. För övriga finansiella instrument där marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet
överensstämma med bokfört värde.
a) Kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
den effektiva räntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av
kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att MedicPen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna
enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde
och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med effektiv ränta. Det reserverade beloppet redovisas i
resultaträkningen.
b) Upplåning
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet
från det belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller
ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som skall återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom
återbetalning eller att dessa efterskänkts. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte bolaget har en ovillkorlig
rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.
2.12 - Utdelning
Utdelning till bolagets aktieägare redovisas som skuld i Bolaget finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av
Bolagets aktieägare.
2.13 - Resultat per aktie
Vid beräkning av resultat per aktie har årets resultat enligt resultaträkningen använts.
2.14 - Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod.
2.15 - Varulager
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.
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2.16 - Nyckeltalsdefinitioner
Vinstmarginal %
Resultat efter finansiella poster/omsättning.
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital.
Räntabilitet på sysselsatt kapital %
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader.
Soliditet %
Eget kapital/balansomslutning.
Balanslikviditet %
Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder.
Kassalikviditet %
Omsättningstillgångar minus varulager/kortfristiga skulder.
Medelantal aktier
Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret.

Not 3 - Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål
Uppskjutna skattefordringar:
MedicPen AB har underskottsavdrag på 54 052 676 kr. Dessa har inte upptagits till något värde i balansräkningen mot
bakgrund av osäkerhet kring när dessa kan komma att utnyttjas. MedicPen AB:s bedömning är att det inte med tillräcklig
hög grad av sannolikhet är visat att dessa kan utnyttjas.
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Not 4 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

119 510

115 000

0

0

119 510

115 000

Baker Tilly Malmö Lund KB
Revisionsarvode
Revisionsuppdrag utöver revisionsuppdraget
Summa

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Not 5 - Anställda och personalkostnader
2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Män

1

1

Kvinnor

0

0

Totalt

1

1

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Löner och andra ersättningar (se not 12)

925 924

366 065

Summa

925 924

366 065

Sociala kostnader inklusive tjänstepensionskostnader

459 757

190 910

Medelantalet anställda

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Räkenskapsårets tjänstepensionskostnader är 158 794 kr (57 650 kr). Av företagets tjänstepensionskostnader avser kr 158 794 kr
(57 650 kr) gruppen styrelse och VD.
För anställningsavtalet med VD gäller vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från VD:s sida
gäller en uppsägningstid om sex månader.

Könsfördelning i styrelsen
Kvinnor
Män

2015

2014

0%

0%

100%

100%

Tre styrelseledamöter och tidigare VD arbetar utöver styrelseuppdraget på konsultbasis för bolaget och har under räkenskapsåret,
12 månader, utöver styrelseuppdraget uppburit konsultarvoden om 1 328 060 kr (1 312 810).
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Not 6 - Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

Avskringar inventarier, verktyg och installationer

-220 752

-212 089

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

-1 741 137

-1 757 255

Summa

-1 961 889

-1 969 344

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

0

0

2015-12-31

2014-12-31

17 490 238

17 374 438

1 420 564

115 800

18 910 802

17 490 238

-5 407 143

-5 407 143

0

0

-5 407 143

-5 407 143

-Vid årets början

-5 419 095

-3 661 840

-Årets avskrivning

-1 741 137

-1 757 255

Summa avskrivningar

-7 160 232

-5 419 095

-12 567 375

-10 826 238

6 343 427

6 664 000

Not 7 - Inkomstskatt

Årets skatt

Not 8 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Årets aktiveringar
Summa

Ackumulerade av- och nedskrivningar:
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början
-Årets nedskrivning
Summa nedskrivningar
Ackumulerade avskrivningar:

Summa av- och nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 9 - Inventarier, verktyg och installationer
2015-12-31

2014-12-31

1 242 661

1 130 421

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Summa

0

112 240

1 242 661

1 242 661

-843 969

-631 880

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden
Summa

-220 752

-212 089

-1 064 721

-843 969

177 940

398 692

Redovisat värde vid årets slut

Not 10 - Eget kapital
Aktiekapital Reservfond
Vid årets början
Resultatdisposition enligt bolagsstämma
Nyemission
Årets resultat
Vid årets slut
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Överkursfond Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

3 628 064

3 770 135

49 775 457

-42 065 294

-6 490 709

8 617 653

0

0

-49 775 457

43 284 748

6 490 709

0

607 776

0

7 548 053

0

0

8 155 829

0

0

0

0

4 235 840

3 770 135

7 548 053

1 219 454

-7 099 521 -7 099 521
-7 099 521

9 673 961
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Not 11 - Övriga skulder till kreditinstitut
2015-12-31

2014-12-31

Förfallotidpunkt 0-1 år från balansdagen

579 892

588 000

Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen

749 214

1 329 106

Förfallotidpunkt senare än fem år från balansdagen

0

0

1 329 106

1 917 106

Företagsinteckningar

4 950 000

4 950 000

Summa

4 950 000

4 950 000

Summa
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Not 12 - Ersättning till ledande befattningshavare

Grundlön

Styrelsearvode

Rörlig
ersättning

Pension

Övrig
ersättning1

Summa

Styrelsens ordförande Kjell-Åke Andersson

0

120 000

0

0

92 000

212 000

Styrelseledamoten Cristian Hallin

0

0

0

0

361 500

361 500

Styrelseledamoten och tekniske chefen Åke Zetterström

0

0

0

0

682 560

682 560

F.d Verkställande direktören Per Nilsson

0

0

0

0

192 000

192 000

Verkställande direktören Anders Skarman

710 740

0

0

158 794

0

869 534

Summa

710 740

120 000

0

158 794

1 328 060

2 317 594

1. Avser konsultarvode debiterade genom ägda bolag

•

Styrelsens ordförande har utöver styrelsearvode erhållit 92 tkr (2014, 32 tkr) för konsultuppdrag avseende allmänt management arbete
och projektledning gällande produktframtagning.

•

Cristian Hallin har erhållit 362 tkr (2014 ,549 tkr) för konsultuppdrag avseende arbete med marknad, redovisning och VD support

•

Åke Zetterström har under året erhållit 683 tkr (2014, 485 tkr) för konsultuppdrag avseende produktutveckling och styrelserelaterade
uppdrag.

•

F.d Verkställande direktören Per Nilsson har erhållit 192 tkr (2014, 464 tkr) för konsultuppdrag avseende ekonomi, redovisning och
ledning av bolaget.

•

Verkställande direktören Anders Skarman har erhållit 870 tkr för uppdrag avseende ekonomi, redovisning och ledning av bolaget.

•

Bolaget har inga beslutade aktierelaterade ersättningar.
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Underskrifter
Malmö den 2016-04-06

Kjell Åke Andersson
Styrelseordförande

Cristian Hallin
Styrelseledamot

Åke Zetterström
Styrelseledamot

Anders Skarman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2016-04-06 och den avviker från standardutformningen
Baker Tilly Malmö Lund KB

Berth Åke Knutsson
Auktoriserad revisor
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Kallelse till årsstämma
i MedicPen AB (publ) 27 april 2016

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma i MedicPen den 27 april 2016 kl. 09:30 på
Hotel Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö-

ANMÄLAN
Aktieägare ska för att få delta på bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 21 april, 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 21 april, 2016 per post på adress: MedicPen AB,
Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn, per e-post: anders.skarman@medicpen.com eller per telefon: 0761 70 35 60 vid
anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta
på bolagsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 21 april 2016.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Anders Skarman tel: 0761 70 35 60, E-post: anders.skarman@medicpen.com.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid
före den extra bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person
ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.medicpen.com
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän samt sekreterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
14. Övriga frågor.
15. Stämmans avslutande.

Punkterna 9-12. Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på MedicPens hemsida f.o.m 2016 04 20.
Under punkt 13 beslut om bemyndigande till styrelsen för MedicPen att inom de begränsningar som bolagsordningen
utgör nyemittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, både med och utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan
företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande
fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för
Bolaget.
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Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av kapitalanskaffning i samband med och inför pågående och
kommande förhandlingar med större kunder. MedicPen har ett kapitaliseringsbehov både för att framstå som en
starkare motpart i förhandlingar med storföretag, och för att ha nödvändiga resurser för att kunna erbjuda kunderna
leveranstrygghet inför kommande volymorders. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i samband med eventuella
kompletteringsförvärv.
Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnad skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet
som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.
För giltigt beslut enligt styrelsens, i punkt 13 angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 13 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga på bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman.

ÖVRIGT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap.
32 § aktiebolagslagen.

Malmö den 23 mars, 2016
MedicPen AB (publ) Styrelsen
Anders Skarman, VD
E-post: anders.skarman@medicpen.com
Mobil: 0761 70 35 60, Direkt: 035-100 800
Postadress: MedicPen AB (publ) Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn
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MedicPen AB
Besöksadress: Öresundshuset, Hans Michelsensgatan 9, 11 vån, S-211 20 Malmö, Sweden
Postadress: Gustavsgatan 24, S-216 11 Limhamn, Sweden
Kontakt: Tel: +46 (0)35-100 800, E-post: info@medicpen.com

www.medicpen.se
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