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Felmedicinering 
har kostat tillräckligt

-Vi gör korrekt medicinering 
till ett koncept



Innehåll

”Korrekt använd medicinering kan avsevärd förbättra livskvalitén och oftast även förlänga 
livet för patienterna. MedicPen har produkterna och marknadsstrategierna så att fler patienter 
kan bli hjälpta samtidigt som sjukvården, kommuner, landsting och försäkringskassor kan spara 
pengar. Trygg medicinering i hemmet, de rätta medicinerna i rätt tid – det är det vi kan bidra 
med”.

Sigrun Axelsson
VD, MedicPen AB
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2 · VD Sigrun Axelsson

VD Sigrun Axelsson

Under 2016 har aktivitetsnivån i MedicPen AB varit mycket hög och stora, viktiga framsteg har 
gjorts. Att utveckla, lansera och marknadsföra innovativa medicintekniska produktkoncept tar 
lång tid och marknaden är inte alltid mogen för de nya produkterna. Under de senaste åren och 
speciellt under det gångna året har vi noterat att fler och fler marknader har uppmärksammad 
problemen som kan uppstå på grund av felmedicinering samt behovet av att införa digitaliserade 
tjänster, e-hälsotjänster, inom medicinhanteringen. 

Det är ett känt faktum att människor kan och gör fel när det gäller läkemedelsadministration. Problem med 
felmedicinering kan leda till försämrad livskvalitet för patienterna, onödiga stressmoment såväl för patienter som för 
anhöriga, höga kostnader för sjukvården, kommuner och landsting samt för försäkringskassor. Den pappersbaserade 
läkemedelsadministrationen ger upphov till och kan leda till många felkällor. Felanvända och feldoserade 
läkemedel kan leda till sjukhusinläggningar och förorsakar stora samhällsekonomiska kostnader. MedicPen har 
under produktutvecklingen tagit hänsyn till dessa potentiella felkällor för att kunna lösa dagens stora problem med 
medicinhanteringen och för att kunna erbjuda marknaden en innovativ helhetsprodukt som löser problemen med 
felmedicineringen.

En marknad som har uppmärksamt detta problem på ett tidigt stadium och som även i övrigt har kommit långt med 
e-hälsotjänster är Danmark. Vi ser Danmark som vår hemmamarknad och har under året som gått koncentrerat flera 
av våra aktiviteter i vårt grannland. I Danmark har man uppmärksammat behovet av en totallösning för den komplett 
automatiserade medicinhanteringen och driver flera projekt för att finna den optimala lösningen. MedicPens produkter 
passar väl in i detta koncept och resan har bara börjat.

USA är den viktigaste och största marknaden för digitaliserade helhetskoncept inom medicinhanteringen. Under det 
gångna året har vi jobbat på flera plan och har haft många aktiviteter och kommer att fortsätta att göra så.

Kina är en annan för oss viktig marknad där vi har kommit igång med viktiga aktiviteter så som en klinisk utvärdering.

Studien som vi har genomförd i Ungern på Uzsoki Street Hospital har visat att vi med vår Medimi Pro produkt kan höja 
följsamheten och därmed uppnå våra uppsatta mål.

Under 2017 kommer vi att jobba vidare med produktutvecklingen, med det regulatoriska arbetet och med presentation 
samt introduktion av våra produkter på utvalda marknader som är mogna för innovativa medicinnhanteringskoncept. 

Sigrun Axelsson
VD, MedicPen AB



BAKGRUND – STATISTIK ÖVER FÖLJSAMHET 

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: 

• 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

MEDICPEN AKTIEBOLAG (PUBL)

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt 
företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation 
för digitaliserad medicindispensering 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 2200 
aktieägare. MedicPen AB har sitt huvudkontor i Malmö.
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· Medimi®Pro och Medimi®Smart

- Ett system för medicineringshjälp

Medimi®Pro
Medimi®Pro finns med GSM, CDMA, Bluetooth och 
USB. Om GSM/CDMA väljs 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. En Android app förenklar 
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. 

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®Pro är försedd med ett högre teknikinnehåll och 
mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse 
och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har 
visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. 

Medimi®Pro och Medimi®Smart

Medimi®Pro Medimi®Smart

Medimi®Smart 
Medimi®Smart är en stationär medicindispenser som kan 
fyllas med 8, 12 och 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 även som ”standalone” enhet. 

Medimi®Smart kan skicka fjärrlarm både via mail, sms 
och http:

Integrerad i ett större vårdsystem, som t ex uppkopplad 
via molntjänster med den elektroniska patientjournalen, 
fås alla inställningar om medicinering från det 
överordnade systemet och ingen inmatning av mediciner, 
tider och antal sker lokalt. Risken för fel minimeras 
då medicinerings informationen kommer direkt ifrån 
vårdsystemen.

Eftersom Medimi®Smart alltid är uppkopplad finns möjlig
heten 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. 
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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. 

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. 

Medimi®Pro och Medimi®Smart är unika eftersom man 
fjärrstyrt kan styra och göra ändringar i medicinerings-
chemat, också när Medimi®Pro eller Medimi®Smart är ute 
hos patienten. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger 
separat i tablettmagasinen, och den digitala tekniken 
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. 

SJUKHUS OCH ÄLDREBOENDE 
Genom att använda Medimi®Smart och Medimi®Pro på 
äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre 
kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats 
i rätt tid och i rätt mängd. Medicinhanteringen 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. 
 
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. 

Olika delar inom läkemedelsindustrin har olika krav-
specifikationer. 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®-produkterna är konstruerade för 
att lätt anpassas till olika kunders behov. 

Marknadssegment

Telemedicin, e-hälsotjänster & integrering i andra system
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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 2016-12-31: 1 655 414 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 satt under 2005-2011 med i Hälsoteknikföreningens styrelse.

Aktieinnehav per 2016-12-31: 0 aktier. 

STEFAN KNUTSSON - STYRELSELEDAMOT

Stefan Knutsson, född 1954. Styrelseledamot i MedicPen sedan april 2016. Knutsson har utvecklat produkter, 
verksamheter, ledare och medarbetare i över 30 års tid. 25 år på Gambro har givit en god insyn i utmaningarna inom 
medicinsk teknik. Knutsson har haft befattningar som utvecklingsansvarig för Gambros produkter på marknaden, 
internationell produktgruppchef och fabrikschef för DryCart manufacturing i Lund. Knutsson startade eget företag 2008 
och har därefter bland annat varit interims-VD för Metpro AB. Nu är Knutsson managementkonsult hos Kvadrat AB och 
faciliterar förändring i olika typer av verksamheter.     

Aktieinnehav per 2016-12-31: 0 aktier.

SIGRUN AXELSSON - STYRELSELEDAMOT OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Sigrun Axelsson, född 1957. Styrelseledamot sedan november 2016 och VD sedan 1 mars 2017. Axelsson, som är 
civilekonom från Lunds Universitet, har sammanlagt 30 års erfarenhet från såväl start-ups som tillväxtföretag men 
också stora internationella medicintekniska bolag. Hon har innehaft ledande positioner som; VD för ProMedVi AB, 
Affärsområdeschef Medical på GCE Group, Marknads- & Försäljningsdirektör hos Atos Medical AB. Axelsson har även 
tidigare erfarenhet från styrelsearbete i medicintekniska bolag.

Aktieinnehav per 2016-12-31: 0 aktier.

Styrelse och ledning
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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. Den kan erbjuda i kombination 
med e-hälsotjänster kompletta helhetslösningar för 
medicinhanteringen. MedicPen AB (publ) är listat på 
AktieTorget sedan den 11 december 2006. I dagsläget har 
företaget cirka 2200 aktieägare. MedicPen AB (publ) har 
sitt huvudkontor i Malmö. 

RÄKENSKAPSÅRET 2016
En av MedicPens viktigaste målsättning under 2016 
var att med Medimi®Smart genomföra funktionstester 
och en pilottest där produkten har testas integrerad i 
ett existerande digitalt vårdsystem. Medimi®Smart, som 
levererar en helhetslösning inom medicinhantering, är 
uppkopplad till sjukhusens elektroniska vårdsystem 
som kommunicerar med läkare, sjukhus, apotek och 
patienten via patientjournalsystemet. Pilottesterna 
med Medimi Smart har utförts på Bornholm och har 
avslutats under februari 2017. Med utgångspunkt av 
det insamlade materialet, sammanställs för närvarande 
evalueringsrapporten samt business caset med hjälp av 
externa konsulter. Materialet kommer att presenteras 
under våren 2017.

Medimi®Pro har under 2016 vidareutvecklats med en 
Remote funktion. Tack vare denna utveckling kan man 
ställa in Medimi®Pro från exempelvis en dator eller en 
mobiltelefon. Speciellt för USA marknaden är detta av stor 
vikt.

Under 2016 har en mycket stor del av aktiviteterna 
koncentrerats på den amerikanska marknader. Ett avtal 
har skrivits med Sprint, ett telekomföretag, och med 
M2M Datasmart som gör det möjligt att koppla upp 
Medimi®-produkterna i det amerikanska nätet. Likaså 
är godkännandet från FCC (Federal Communications 
Commission) varit en viktig milstolpe. I och med detta är 
Medimi® godkänt för konsument- och patientanvändning 
i USA. Vidare har ett distributionsavtal slutits med 
Automated Security Alert, Inc, ett bolag som arbetar inom 
patientförsörjning och övervakning i hemmet.

Under året har MedicPen undersökt möjligheten att testa 
Medimi®Pro på den kinesiska marknaden. Ett avtal har 
skrivits med United Family Care och med Rafffles Medical 
för att genomföra en klinisk studie under våren 2017. 

Försäljningen under 2016 blev 74 039 SEK. Kassan var 
vid årets slut 9,9 MSEK. Med stor sannolikhet kommer 
MedicPen att behöva likviditetsförstärkning under 2017.

Bolaget gör bedömningen att ett marknadsgenombrott är 
förestående inom en överskådlig framtid. Detta påstående 
begrundas genom att intresset för och kännedom om 
innovativa helhetslösningar för medicinhanteringen har 
ökat kraftigt på flera viktiga strategiska marknader.

VALBEREDNING
MedicPens valberedning består av Åke Zetterström, 
Ulf Andersson och Kjell-Åke Andersson. Under en extra 
stämma i november 2016, har valberedningen föreslaget 
Sigrun Axelsson som styrelseledamot. Sigrun Axelsson har 
fom 1 mars 2017 utsetts till VD för MedicPen.

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.  

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

• Varje tablett hålls separerad tills medicineringstillfället 
då Medimi® matar ut rätt dos

• MedicPen har god erfarenhet av att anpassa produkten 
så att den passar olika teknik- och användarkrav som 
ställs på marknader i olika länder. 

• Medimi®Pro och Medimi®Smart ger en mängd fördelar 
som exempelvis dosflexibilitet, spårbarhet på tablettnivå 
och säkrare tabletthantering. 

• Medimi®Pro och Medimi®Smart är datoriserad med 
flera kommunikationsmöjligheter såsom GSM, CDMA, 
USB och Bluetooth. 

Förvaltningsberättelse
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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.

MedicPens produkter lämpar sig väl för kliniska prövningar 
och har fått positiva omdömen som ett bra verktyg i 
studien för att höja följsamheten. 

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.

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 ett IT system.
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Väsentliga händelser

2016

Q1 - 2016
• MedicPen förstärkte sin organisation genom att 

anställa Håkan Harvigsson som Chief Operating Officer 
(COO). Håkan kommer att fokusera på framtagning 
av kravspecifikationer, vara projektledare samt vara 
ansvarig för distribution och logistik. 

• MedicPen presenterade under våren ett helt nytt 
produktkoncept, medicindispensern Medimi®Smart. 
Medimi®Smart är en stationär enhet som kan fyllas med 
upptill 16 olika mediciner. Medicinerna förvaras precis 

som i vanliga Medimi, i magasin, men här rymmer varje 
magasin 28 tabletter. Medimi®Smart kan, utöver 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.  

• MedicPen skrev avtal med Sprint och M2M DataSmart 
och meddelade att Medimi Healthcare Managements 
produkter nu är tillgängliga på marknaden i USA. 
Tablettdispenseren Medimi har godkänts för användning 
i Sprints nätverk. 

Q2 - 2016
• MedicPen genomförde en företrädes- och riktad 

emission för att finansiera de fortsatta satsningarna 
i USA och Danmark. Emissionen övertecknades 
och tillförde bolaget cirka 19,6 MSEK före 
emissionskostnader. 

• Under maj utvecklades en kommunikations plattform 
för Medimi®Pro produkterna. Platt formen är avsedd för 
MedicPens upp kopplade produkter, GSM i Europa och 
CDMA i USA. Plattformen kan hantera larm från många 
olika Medimi®Pro och kan styra vad som skall göras 
beroende på vilken Medimi® som skickat larmet och 
vilken typ av larm det är. 

• Medimi®Smart testades i en pilotstudie för första 
gången på patienter. Bornholms Regionskommune, 
Bornholms Hospital, CareConsult samt MedicPen AB 
har utvecklat en ny digital lösning av medicinhantering 
till patienter. Medimi®Smart är uppkopplad till 
kommunernas elektroniska vårdsystem som 
kommunicerar med både läkare, sjukhus, apotek och 
patienten via patientjournalsystemet.

Q3 - 2016
• Resultatet från studien med Medimi®Pro som 

gjordes på Ozsoki Street Hospitals kardiologiklinik 
presenterades. Patienterna på kardiologikliniken 
följer sin förskrivna behandling endast till 30 %. 
Detta är ett stort problem då det leder till ökad 
sjukhusinläggning och höga samhällskostnader. 
Doktor Nagy säger: ”Resultaten visar att under de 
första fyra veckorna ökade följsamheten med 33 % 
och i slutet av studien hade den i genomsnitt stigit 
till 50 %, att jämföra med de 30 % som förelåg i 
början av studien. Detta visar tydligt att Medimi® Pro 
kan öka följsamheten i en studiepopulation.” 

• I augusti fick MedicPen godkännande från FCC i 
USA. Federal Communications Commission (FCC), är 
en myndighet i USA som ansvarar för och utfärdar 
godkännanden av sändningstillstånd. MedicPen har 
erhållit godkännande för sina uppkopplade Medimi 
produkter i USA. 

• MedicPen skrev avtal med Raffles Medical Group i 
Beijing. Raffles Medical har idag ett 10-tal privatkliniker 
spridda över hela Kina och har sitt huvudsäte i Beijing. 
Inriktningen är framförallt på framgångsrika kinesiska 
patienter samt på utländska patienter. Under våren 
skall MedicPen tillsammans med Raffels Medical göra 
en studie där det skall testas hur Medimi®Pro med 
GSM uppkoppling kommer att fungera.

Q1 Q2 Q3
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Q4 - 2016
• Pilottest med Medimi®Smart startade i november 

på Bornholm. Projektet har bedrivits av Bornholms 
Regionskommune, Bornholms Hospital, CareConsult samt 
MedicPen AB. Målet med pilotprojektet var att tillsammans 
utveckla en ny digital helhetslösning för medicinhantering 
med hälsoekonomi i fokus samt till att öka livskvaliteten och 
hälsotillståndet för patienter.  

• MedicPen AB tecknade ytterligare ett avtal i Kina. Avtalet 
ingicks med United Family Healthcare Group i Beijing och 

avser att göra en studie med Medimi®Pro i samarbete 
med Raffels Medical. United Family Healthcare Group har 
tre sjukhus och ett 20-tal privatkliniker spridda över hela 
Kina. Inriktningen är framförallt på framgångsrika kinesiska 
patienter, men även utländska patienter är välkomna. 

• MedicPen lanserade Medimi®Pro med den nya funktionen 
Remote och visade upp Medimi®Smart för en bredare publik 
på HIMSS* Connected Health Conference i Washington den 
11- 14 december, 2016. 

2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
• MedicPen tillsatte ny verkställande direktör. Anders 

Skarman lämnar VD-jobbet på MedicPen den 28 februari 
2017 för toppjobb inom tysk läkemedelskoncern. 
MedicPens styrelse har utnämnt Sigrun Axelsson, idag 
styrelseledamot, att tillträda som VD den 1 mars.  

• MedicPen skrev ett konsultavtal i USA med CHORDAS, 
Inc. För att lyckas på den amerikanska marknaden 
är samarbetspartner som dagligen kan arbeta och 
testa Medimi produkter i USA mycket viktiga. Leon 
Feigenbaum kommer i förstahand att arbeta med 
att utprova Medimi®Pro och Medimi®Smart, validera 
dessa, och vara vår rådgivare vid marknadsföring och 
försäljning. 

• MedicPen AB anställde ny teknisk chef. Åke Zetterström, 
teknisk chef (CTO) och utvecklare av Medimi produkterna 
har bestämt sig för att trappa ner. MedicPen har anställt 
Mimmi Anderberg som teknisk chef (CTO) från den 1 
februari, 2017. 

• MedicPen tecknade distributörsavtal med Automated 
Security Alert, Inc i USA. USA kommer de närmsta åren 
bli den strategiskt viktigaste marknaden för MedicPen. 
För att effektivt kunna bearbeta den amerikanska 

marknaden har MedicPen funnit den rätta distributören 
Automated Security Alert (ASA) som kommer att 
marknadsföra och sälja våra Medimi®-produkter. 

• MedicPen AB har under februari avslutat pilotstudien 
på Bornholm med Medimi®Smart som inledes i början 
av november 2016 i samarbete med bl a CareConsult. 
Pilotstudien har gjorts för att testa Medimi®Smart i 
verklig miljö innan den skall kommersialiseras. Vårt 
samarbete med CareConsult kommer att fortsätta för 
att kunna implementera helhetslösningen från läkarens 
ordination till patientens hand. 

• Under mars månad har MedicPen AB och CareConsult 
A/S i Danmark bildat ett konsortium och tillsammans 
lämnat in ett anbud för NOPII upphandlingen i 
norra Jylland avseende en innovativ totallösning för 
medicinhantering. Samarbetet med CareConsult är viktig 
för att MedicPen skall kunna erbjuda en totallösning 
inom den komplett automatiserade medicinhanteringen. 
Dessutom har konsortiet MedicPen AB/CareConsult A/S 
undertecknat en avsiktsförklaring med Falck Danmark 
A/S som skall leverera servicetjänster till denna 
upphandling. NOPII, som täcker 9 av totalt 98 kommuner 
i Danmark, har avsatt 50 miljoner DKK för detta projekt.

Q4 Q1

*HIMSS Healthcare Information and Management System Society
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OSÄKERHET FÖRELIGGER AVSEENDE BEHOV AV EXTERN FINANSIERING
Bolagets marknadslansering av Medimi®-produkterna har startats. Försäljningen är i initialskedet och bolaget fortsätter att 
ingå fler försäljnings och distributionsavtal.

Trots mycket positivt mottagande och stort intresse för Medimi®-produkterna, är det styrelsens uppfattning att 
tilläggsfinansiering måste tillkomma för att genomföra lanseringen av Medimi®produkterna på fler marknader samt att 
fortsätta validerings- och utvecklingsarbetet och genomföra kliniska tester med Medimi®Smart.

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.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Ägarförteckning per den 31 december 2016 Antal aktier Röster och kapital (%)

Kjell-Åke Andersson 1 655 414 1,98%

Åke Zetterström (inkl kapitalförsäkring) 1 605 151 1,90%

Övriga 80 870 035 96,12%

Totalt antal emitterade aktier 84 130 600 100,0

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

STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen har under räkenskapsåret haft 9 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 (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 produkterna eller se några trender för försäljning- 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.

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.
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Marknadsrisk 
Under året som gått har MedicPen startat en pilotstudie med Medimi®Smart på Bornholm i Danmark i autentisk hemmiljö på 
en mindre patientgrupp.

I dagsläge är MedicPen AB (publ) inne i försäljningsfasen av Medimi®Pro. Det kan hända att bolaget under innevarande år 
trots högt satta mål och höga krav inte når försäljningsmålen.

Fortsatt drift 
Styrelsens bedömning är att likviditeten i bolaget med nuvarande verksamhet blir ansträngd i augusti/september 2017. 
Styrelsen har börjat arbeta sedan mars 2017 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 augusti/september 2017 och ska säkra 
verksamhetens drift åtminstone under det kommande året.

INSYNSPERSONER 

Person Antal aktier
2016-12-31

Antal aktier
2015-12-31

Kjell-Åke Andersson (kapitalförsäkring) 1 655 414 1 605 414

Cristian Hallin 0 2 373 104

Åke Zetterström (inkl kapitalförsäkring) 1 605 151 1 396 443

Anders Skarman 114 285 100 000

Stefan Knutsson 0 0

Sigrun Axelsson 0 0

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 2016 var 84 130 600 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.
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Ekonomisk översikt 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Vinstmarginal % neg neg neg neg

Räntabilitet på eget kapital neg neg neg neg

Räntabilitet på sysselsatt kapital i % neg neg neg neg

Soliditet % 86,7 83,1 75,2 75,2

Balanslikviditet, % 794 805 497 917

Kassalikviditet, % 761 764 431 908

Medeltal anställda 2 1 1 1

Antal aktier 84 122 030 67 773 444 58 049 028 43 069 411

Data/aktie 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Resultat efter full skatt (Kr) -0,17 -0,10 -0,11 -0,16

Utdelning, föreslagen (Kr) 0 0 0 0

Direktavkastning (%) neg neg neg neg

Omsättning (Kr) 0 0 0 0,01

Kassaflöde (Kr) 0,06 0,01 -0,11 -0,22

JEK per aktie 0,16 0,14 0,15 0,35

Bolagets aktier utgörs av 0 A-aktier och 84 122 030 B-aktier
Definitioner se not 2 avsnitt 2.16
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Eget kapital Aktie-
kapital

Ej registrerat 
aktiekapital

Reserv-
fond

Överkurs-
fond

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

Totalt

Vid årets början 4 235 840 0 3 770 135 7 548 053 1 219 454 -7 099 521 9 673 961

Resultatdisposition enligt 
bolagsstämma -7 548 053 448 532 7 099 521 0

Nyemission 1 021 787 17 630 133 18 651 920

Pågående emission 
(optionsinlösen), ännu ej registrerad 15 426 15 426

Emissionskostnader -5 000 -5 000

Årets resultat -14 475 668 -14 475 668

Belopp vid periodens 
utgång 2016-12-31

5 257 627 15 426 3 770 135 17 630 133 1 662 986 -14 475 668 13 860 639

Förslag till behandling av förlust (Belopp i kr)

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 17 630 133

Balanserat resultat 1 662 986

Årets resultat -14 475 668

Totalt 4 817 451

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 4 817 451 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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(SEK)
Not 2016-01-01

-2016-12-31
2015-01-01

-2015-12-31

Nettoomsättning 74 039 17 700

Övriga rörelseintäkter 122 996 67 530

Summa 197 035 85 230

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter mm -1 261 936 -301 266

Övriga externa kostnader 4, 13 -7 371 632 -3 349 353

Personalkostnader 5 -4 223 786 -1 451 674

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

6 -1 679 537 -1 961 889

Summa rörelsens kostnader -14 536 891 -7 064 182

Rörelseresultat -14 339 856 -6 978 952

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 194 323

Räntekostnader och liknande resultatposter -136 006 -120 892

Resultat efter finansiella poster -14 475 668 -7 099 521

Årets skatt 7 - -

Årets resultat -14 475 668 -7 099 521

Resultaträkning 
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(SEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR 2, 3

Anläggningstillgångar

Imateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 4 798 073 6 343 427

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 198 811 177 940

Finansiella anläggningstillgångar

Depositioner 2 803 -

Summa anläggningstillgångar 4 999 687 6 521 367

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varulager 461 367 262 747

Summa varulager m.m 461 367 262 747

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - 17 697

Övriga fordringar 423 604 242 338

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 252 312 159 764

Summa kortfristiga fordringar 675 916 419 799

Likvida medel 9 857 032 4 434 368

Summa omsättningstillgångar 10 994 315 5 116 914

Summa tillgångar 15 994 002 11 638 281

Balansräkning - Tillgångar
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(SEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital, 10 5 257 627 4 235 840

Reservfond 3 770 135 3 770 135

Pågående nyemission 15 426 -

Summa bundet eget kapital 9 043 188 8 005 975

Fritt eget kapital

Överkursfond 17 630 133 7 548 053

Balanserat resultat 1 662 986 1 219 454

Årets resultat -14 475 668 -7 099 521

Summa fritt eget kapital 4 817 451 1 667 986

Summa eget kapital 13 860 639 9 673 961

Långfristiga skulder 11, 12

Skulder till kreditinstitut 749 214 1 329 106

Summa långfristiga skulder 749 214 1 329 106

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 459 014 257 081

Övriga skulder 56 394 37 675

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 868 741 340 458

Summa kortfristiga skulder 1 384 149 635 214

Summa skulder 2 133 363 1 964 320

Summa eget kapital och skulder 15 994 002 11 638 281

Balansräkning - Eget kapital och skulder
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(SEK)
2016-01-01

-2016-12-31
2015-01-01

-2015-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -14 475 668 -7 099 521

Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 1 679 537 1 961 889

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -12 796 131 -5 137 632

Betald skatt - -

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Förändring varulager -198 620 11 544

Förändringar av kortfristiga fordringar -256 117 -113 212

Förändringar av kortfristiga skulder 748 936 -249 746

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 501 932 -5 489 046

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -1 420 564

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -155 054 -

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -2 804 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -157 858 -1 420 564

Finansieringsverksamheten

Emission, netto 18 662 346 8 155 829

Amorteringar -579 892 -630 530

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 082 454 7 525 299

Årets kassaflöde 5 422 664 615 689

Likvida medel vid periodens början 4 434 368 3 818 679

Likvida medel vid periodens slut 9 857 032 4 434 368

Kassaflödesanalys
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(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 Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. 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 ei enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. Detta är tredje 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, det på ett tillförlitligt sätt kan beräknas vilka utgifter som är hänförliga till tillgången 
samt dessa utgifter på ett tillförlitligt sätt kan visas generera framtida ekonomiska fördelar. 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 5 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar. 

Noter
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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 till övriga anställda utgår 
pension med 4,5 %. 

Löneförpliktelser:
Från bolaget utgår förutom månadslön en bonus om den anställde klarat av de mål som innan året sattes upp.

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.
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2.15 - Varulager
Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

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 68 516 760 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

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Baker Tilly MLT KB

Revisionsarvode 84 740 119 510

Revisionsuppdrag utöver revisionsuppdraget 0 0

Summa 84 740 119 510

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

Medelantalet anställda
2016-01-01

-2016-12-31
2015-01-01

-2015-12-31

Män 2 1

Kvinnor 0 0

Totalt 2 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016-01-01

-2016-12-31
2015-01-01

-2015-12-31

Löner och andra ersättningar (se not 12) 2 956 541 925 924    

Summa 2 956 541 925 924    

Sociala kostnader inklusive tjänstepensionskostnader 1 239 594 459 757    

Räkenskapsårets tjänstepensionskostnader är 487 714 kr (158 794 kr). Av företagets tjänstepensionskostnader avser kr 
446 236 kr (158 794 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 2016 2015

Kvinnor 25% 0%

Män 75% 100%

Tre styrelseledamöter och en f.d styrelseledamot arbetar utöver styrelseuppdraget på konsultbasis för bolaget och har under 
räkenskapsåret, 12 månader, utöver styrelseuppdraget uppburit konsultarvoden om 1 315 465 kr (1 328 060). 
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Not 6 - Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Avskrivningar inventarier, verktyg och installationer -134 183 -220 752

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -1 545 354 -1 741 137

Summa -1 679 537 -1 961 889

Not 7 - Inkomstskatt

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Årets skatt 0 0

Not 8 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 18 910 802 17 490 238

-Årets aktiveringar 0 1 420 564

Summa 18 910 802 18 910 802

Ackumulerade av- och nedskrivningar:

Ackumulerade nedskrivningar:

-Vid årets början -5 407 143 -5 407 143

-Årets nedskrivning 0 0

Summa nedskrivningar -5 407 143 -5 407 143

Ackumulerade avskrivningar:

-Vid årets början -7 160 232 -5 419 095

-Årets avskrivning -1 545 354 -1 741 137

Summa avskrivningar -8 705 586 -7 160 232

Summa av- och nedskrivningar -14 112 729 -12 567 375

Redovisat värde vid årets slut 4 798 073 6 343 427
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Not 9 - Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början 1 242 661 1 242 661

- Nyanskaffningar 155 054 0

Summa 1 397 715 1 242 661

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början -1 064 721 -843 969

-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -134 183 -220 752

Summa -1 198 904 -1 064 721

Redovisat värde vid årets slut 198 811 177 940

Not 10 - Antal Aktier och kvotvärde

2016-12-31 2015-12-31

Medicpen A 0 0

Kvotvärde Medicpen A 0 0

Medicpen B 84 122 030 67 773 444

Kvotvärde Medicpen B 0,063 0,062

Not 11 - Övriga skulder till kreditinstitut

2016-12-31 2015-12-31

Förfallotidpunkt 0-1 år från balansdagen 454 000 579 892

Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen 295 214 749 214

Förfallotidpunkt senare än fem år från balansdagen 0 0

Summa 749 214 1 329 106

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 4 950 000 4 950 000

Summa 4 950 000 4 950 000
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Not 12 - Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2016-12-31 2015-12-31

Företagsinteckningar 4 950 000 4 950 000

Summa 4 950 000 4 950 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Not 13 - Ersättning till ledande befattningshavare

Grundlön
Styrelse-

arvode
Rörlig 

ersättning Pension
Kostnads-

ersättningar
Övrig 

ersättning1 Summa

Styrelsens ordförande Kjell-Åke Andersson 120 000 86 000 206 000

Styrelseledamoten Cristian Hallin 60 000 5 520 291 000 356 520

F.d Styrelseledamoten och tekniske chefen Åke Zetterström 20 000 28 839 891 306 940 145

Styrelseledamoten Stefan Knutsson 30 000 12 800 42 800

Verkställande direktören Anders Skarman 1 072 014 249 600 446 236 162 733 0 1 930 583

Summa 1 072 014 230 000 249 600 446 236 197 092 1 281 106 3 476 048

1.Avser konsultarvode debiterade genom ägda bolag

• Styrelsens ordförande har utöver styrelsearvode erhållit 86 tkr (2015, 92 tkr) för konsultuppdrag avseende allmänt management arbete 
och projektledning gällande produktframtagning.

• Cristian Hallin har utöver styrelsearvode erhållit 291 tkr (2015, 362 tkr) för konsultuppdrag avseende arbete med marknad, redovisning 
och VD support

• F.d styrelseledamoten och tekniske chefen Åke Zetterström har utöver styrelsearvode under året erhållit 891 tkr (2015, 683 tkr) för 
konsultuppdrag avseende produktutveckling och styrelserelaterade uppdrag.

• Stefan Knutsson har utöver styrelsearvode erhållit 13 tkr (2015, 0 kr) för konsultuppdrag avseende strategiskt arbete. 
• Verkställande direktören Anders Skarman har erhållit 1 931 tkr för uppdrag avseende ekonomi, redovisning och ledning av bolaget. 

Bolaget har inga beslutade aktierelaterade ersättningar.
• Anders Skarman har som VD varit berättigade till ett bonusprogram som han och styrelsen tillsammans utformat för att säkerställa 

företagets fortsatta framgångar. Målen har varit uppdelade under 2016 och 2017 och varit baserade på de projekt som vi drivet under 
åren. Anders har uppfyllt 64 procent av sina mål under perioden. Av de 64 procenten har uppfyllelse graden varit 60 procent 2016 och 
40 procent under 2017.



MedicPen AB (Publ)  ·  556576-4809  ·  Årsredovisning 2016

28 · Underskrifter

Malmö den  2017-04-06

Kjell Åke Andersson
Styrelseordförande

Cristian Hallin
Styrelseledamot

Stefan Knutsson
Styrelseledamot

Sigrun Axelsson
Styrelseledamot och Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2017-04-06 och den avviker från standardutformningen

Baker Tilly Malmö Lund KB

Berth Åke Knutsson
Auktoriserad revisor

Underskrifter



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 in matning av 

schema, såsom mediciner, tider och 
antal behöver ske lokalt.
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Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma i MedicPen den 27 april 2017 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 onsdagen 
den 21 april, 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 21 april, 2017 per post på adress: MedicPen AB, 
Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn, per e-post: sigrun.axelsson@medicpen.com eller per telefon: 0706 41 75 95.  
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 2017.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Sigrun Axelsson tel: 0706 41 75 95, sigrun.axelsson@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. Årsredovisningen hålls 
tillgänglig på bolagets webbplats från och med tre veckor innan stämman.

Kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.medicpen.com

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. 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.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall, antalet revisorer och 
revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag. 

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, samt i förekommande fall, antalet revisorer och 

revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag.
11. Ändring av bolagsordningen
12. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner samt konvertibler
14. Stämmans avslutande.  

Kallelse till årsstämma
i MedicPen AB (publ) 27 april 2017
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FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 
4 ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås ett 
revisionsbolag med en huvudansvarig revisor.

Punkt 9
Valberedningen föreslår ersättning till styrelsen om totalt 
300.000 SEK för styrelsen att fördela mellan ledamöterna. 
Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 10
Valberedningen föreslår till styrelseledamöter: omval av 
Kjell Åke Andersson, Cristian Hallin, Stefan Knutsson och 
Sigrun Axelsson. Till revisorsbolag föreslås Baker Tilly 
MLT, med Åke Knutsson som huvudansvarig revisor. 

Punkt 11
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande 
ändringar av bolagsordningen:

Nuvarande lydelser
§ 2 Säte - Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun

§ 4 Aktiekapital - Aktiekapitalet ska vara lägst 
1 500 000 och högst 6 000 000

§ 5 Antal aktier - Antalet aktier ska uppgå till lägst 
24 000 000 och högst 96 000 000

§12 Avstämningsförbehåll - Bolagets aktier skall 
vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagna lydelser
§ 2 Säte - Styrelsen ska ha sitt säte i Lomma kommun. 
Bolagsstämma kan hållas i Lomma eller Malmö

§ 4 Aktiekapital - Aktiekapitalet ska vara lägst 
2 000 000 och högst 8 000 000

§ 5 Antal aktier - Antalet aktier ska uppgå till lägst 
32 000 000 och högst 128 000 000

§ 12 Avstämningsförbehåll - Bolagets aktier ska 
vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av 
finansiella instrument.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om 
bemyndigande till styrelsen för MedicPen att vid ett 
eller flera tillfällen intill nästa årsstämma och inom de 
begränsningar som bolagsordningen utgör, fatta beslut 
om emission av 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. 

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 11 och 13 
angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare 
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna 
som de vid årsstämman företrädda aktierna.

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

Malmö den 24 mars, 2016 

MedicPen AB (publ) Styrelsen

Sigrun Axelsson, VD
MedicPen AB (publ) 
Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn
E-post: sigrun.axelsson@medicpen.com 
Tel: 0706 41 75 95
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