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iZafe Group har i ett tidigt skede erhållit 
förhandsbeställningar på 450 stycken Dosell från 
sina partners
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande Life-
Science bolag inom digitalisering av läkemedelshantering meddelar att man redan i ett tidigt skede 
har mottagit sammanlagt 450 förhandsbeställningar på Dosell från partners inför 2021. 
Beställningarna är ett resultat av de nya funktioner som har utvecklats under det gångna året. 
Produktion av den uppdaterade versionen av Dosell inleds under första kvartalet 2021 och 
leveranser kommer därefter genomföras successivt.

”Vi har etablerat ett brett partnernätverk i Sverige, Norge, Finland, Italien och nu senast i USA. Som 
tidigare har kommunicerats, har vi med hjälp av våra partners och deras kunder utvecklat Dosell för att 
bli ännu mer användarvänlig. Under första kvartalet 2021 kommer produktion av den nya uppdaterade 
versionen av Dosell att inledas och vi har i och med detta redan fått in 450 förhandsbeställningar, vilka 
kommer levereras under 2021 i takt med att de tillverkas." Säger Anders Segerström, VD iZafe Group.

iZafe Group har under kort tid byggt upp en ökad kapacitet genom etablering av ett partnernätverk 
som framgångsrikt positionerat Dosell som den ledande produkten inom läkemedelsdispensering. 
Bolaget har vunnit ett antal affärer, tecknat avtal med nya partner samt framgångsrikt deltagit i en 
nationell upphandling av läkemedelsrobotar i Norge. Dessutom har ett flertal pilotprojekt påbörjats 
och genomförts med god respons från brukare och vårdgivare.

”Trots de utmaningar vi, våra partners och deras kunder har haft på grund av Covid-19-pandemin, ser vi 
nu hur beslutsfattare är redo att tillämpa ny teknik. Våra partners har byggt upp organisation och 
skapat förutsättningar för en bredare försäljning av Dosell. Då våra partners noterarar en ökande 
efterfrågan och har lärt sig produkten, vill de redan nu förhandsbeställa den uppdaterade versionen av 
Dosell för att kunna leverera snabbt. Mot bakgrund av de affärer vi gör och av de piloter som startar 
under nästa år ser vi mycket positivt på 2021.” Fortsätter Anders Segerström, VD iZafe Group.
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital 
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala 
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafes 
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den 
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. 
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe säljer 
primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de 
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på info@fnca.se
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