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Året i sammandrag  
 

§ iZafe Group har sålt affärsområdet Security och därmed blivit ett renodlat och finansiellt starkt Life Science-
företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell. 
 

§ Som ett resultat av årets framgångsrika pilotprojekt har iZafe Groups partners initialt förhandsbeställt 450 
läkemedelsrobotar inför 2021. 
 

§ iZafe Groups italienska partner har inlett aktiv marknadsföring och förhandlingar med två tusen apotek i 
Italien. Utrustning för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats på flera apotek. 
 

§ Pilotprojekt har inletts med omsorgsbolaget Attendo. Målsättningen med projektet är att ta fram 
beslutsunderlag för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Attendos hemtjänstverksamhet. 
 

§ Pilotprojekt har inletts med vårdbolaget Tiohundra avseende 30 läkemedelsrobotar. Resultatet ska utgöra 
underlag för att identifiera områden där välfärdsteknik kan bidra till en effektivare och säkrare verksamhet 
hos Tiohundra i Norrtälje kommun. 
 

§ iZafe Group har publicerat en av bolaget ingiven patentansökan avseende vidareutveckling av 
läkemedelsroboten Dosell. Ansökan är internationell och möjliggör för iZafe Group att få patent godkänt i 
över 150 länder. 
 

§ Två pilotprojekt har inletts i två finska kommuner tillsammans med partnern Vivago. Utöver de inledande 
pilotprojekten kommer Dosell inkluderas i ett flertal upphandlingar i Finland under 2021. 
 

§ Samarbete har inletts med Doro i Sverige som ett direkt resultat av ett framgångsrikt samarbete med Doro i 
Norge. 
 

§ Partneravtal har tecknats med det amerikanska internationella vårdföretaget Hippo Technologies för att 
utveckla en helhetstjänst för läkemedelsdispensering baserad på läkemedelsroboten Dosell. 
 

§ iZafe Group har meddelat att bolaget under våren 2021 kommer börja leverera en konsumentversion av 
Dosell. Därmed förstärker iZafe Group sin position som ledande utvecklare av digital 
läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda 
inom hemsjukvården Nordens första konsumentversion och marknadens mest lättanvända, säkra och 
priseffektiva läkemedelsrobot. 

Väsentliga händelser efter årets utgång 

§ iZafe Group tillfördes i januari 2021 drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 8 B från 
genomförd företrädesemission 2019. VD och styrelse utnyttjade alla sina teckningsoptioner. 
 

§ Pilotprojektet med omsorgsföretaget Attendo har slutförts med goda resultat. Nu pågår en utvecklingsfas 
av Dosell i nära dialog med Attendo för att nå ännu fler brukare. 
 

§ iZafe Group tillfördes i april 2,6 MSEK innan emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner av 
serie TO 9.  
 

§ Som ett resultat av lyckade pilotprojekt förbeställde Bolagets partners 450 läkemedelsrobotar inför 2021. 
 

§ Under året har arbetet med Dosell Konsument inletts och planeras att lanseras under första halvan av 2021. 
Detta projekt innebär att Dosell ska erbjudas till hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom 
hemsjukvården och då bli Nordens första konsumentversion och vara marknadens mest lättanvända, säkra 
och priseffektiva läkemedelsrobot. 
 

§ Två pilotprojekt har inletts i två finska kommuner tillsammans med partnern Vivago. Utöver dessa kommer 
Dosell att inkluderas i ett flertal upphandlingar i Finland under 2021. 
 

§ Samarbete med det amerikanska internationella vårdbolaget Hippo Technologies är i uppstart för att 
utveckla en helhetstjänst för läkemedelsdispensering baserad på Dosell. 

 
§ Coronapandemin påverkade kommuner och andra samarbetspartners förmåga att prioritera resurser till att 

få igång arbetet med Dosell vilket har lett till att lanseringen har tagit längre tid än förväntat. Att arbetet med 
att nå ut till fler brukare förhalats är en direkt effekt av världspandemin.  
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VD har ordet 
 

Året inleddes med att skapa en grund och struktur för framtida finansiering av verksamheten genom en kapitalanskaffning 
samt genom försäljning av affärsområdet iZafe Security. Vi har renodlat iZafe Group till ett komplett Life Science bolag och 
har nu en tydlig strategi och en stabil kommersiell plattform på plats för att utveckla bolaget vidare.    
 

Vårt partnernätverk har expanderat och vi har investerat i produktutveckling och anpassningar av 
Dosell för inträde på nya marknader. En rad partners bekräftade tilltron till Dosell genom att i slutet av 
året förhandsbeställa motsvarande 450 Dosell 2.0 som produceras löpande med start Q2 2021.   
 
Som ett led i den långsiktiga strategin för att positionera iZafe Group som en ledande aktör inom 
digitaliseringen av läkemedelshantering lanseras även en konsumentversion av Dosell under våren 
2021. I och med lanseringen skapas en helt ny privatmarknad som består av de cirka 220 000 personer 
som redan medicinerar via dospåsar samt de 500 000 som medicinerar manuellt via exempelvis 
dosetter.  
 
Naturligtvis har året karaktäriserats av att hantera coronapandemins påverkan på vår marknad och 
verksamhet. Lyckligtvis har pandemin accelererat intresset för ökad patientsäkerhet och för vår 
del har efterfrågan på Dosell framgent påverkats i positiv riktning. Beslutsfattare och opinionsbildare 
har insett vikten av digitalisering inom vården för att skapa en tryggare och mer 
hållbar äldreomsorg. Utmaningarna för oss har varit osäkerheten hos kommuner när det gäller att ta 
steget från pilotprojekt till fullskaligt införande.   
 
iZafe Group fick ytterligare ett patent godkänt och utfärdat avseende styrsystemet till Dosell. Detta 
patent ger oss ett ännu starkare skydd för vår teknologi och stärker vår position som den 
marknadsledande lösningen för tryggare digital läkemedelsdispensering. Därutöver har en ingiven 
patentansökan som avser vidareutveckling av läkemedelsroboten Dosell publicerats. Patentansökan 
möjliggör att Dosell och den tillhörande appen blir ett nav av uppkopplade sensorer och annan digital 
vårdutrustning i hemmet som mäter patientspecifika data. Ansökan är internationell och möjliggör för 
iZafe Group att få patent godkänt i över 150 länder. Våra patent är en viktig faktor för att vi framöver 
ska kunna fortsätta utveckla våra produkter och tjänster och alltid ligga i framkant kring digitalisering 
av medicinering. 

 
Försäljningen av iZafe Security bidrog till att vi kunde frigöra resurser till att påskynda kommersialisering och 
internationalisering av läkemedelsroboten Dosell. iZafe Group blev ett skuldfritt bolag med en väl fungerande 
kapitalstruktur. Efter försäljningen påbörjades arbetet mot att bli ett renodlat och ledande Life-science bolag inom digitalisering 
av vården i Sverige och internationellt. I januari 2021 tillfördes vi cirka fyra miljoner kronor genom det teckningsprogram som 
gavs ut i samband med företrädesemissionen som vi gjorde i slutet av 2019. Mot bakgrund av detta fick iZafe Group snabbt 
förutsättningar för snabbare tillväxt både organiskt och genom förvärv.  
 
Våra investeringar i ett starkt partnernätverk har varit strategiskt viktigt för att snabbt skapa en bred och omfattande exponering 
av Dosell. Vi har enligt vår partnerstrategi arbetat med att integrera Dosell i våra partners välfärdsplattformar samt 
utbildat våra partners i produkten och tjänsten för att kunna leverera och installera Dosell med hög kvalité. Vi har nu en stabil 
grund att stå på för att under 2021 öka försäljningen genom partners och genom lanseringen av en konsumentversion av Dosell. 
Dosell Konsument har utvecklats som en ny förenklad Dosell-tjänst anpassad till privatmarknaden. Lanseringen av Dosell 
Konsument sker inledningsvis genom en egen e-handelslösning i kombination med utvalda partners främst apotek. I ett senare 
skede kommer vi även att erbjuda konsumentversioner i Norge och Finland via våra partners. Ur ett finansiellt perspektiv är de 
största investeringarna tagna och utvecklingskostnaderna kommer sänkas under andra hälften av år 2021. 
Sammantaget innebär våra partneravtal i Norden, Italien och globalt i kombination med att vi nu även riktar oss mot 
privatmarknaden genom Dosell Konsument att vi avsevärt ökar våra försäljningskanaler och vår tillväxtpotential.   
 
Den pågående globala pandemin och lokala restriktioner på vissa marknader har påverkat våra möjligheter att interagera med 
kunder, men våra medarbetare har snabbt anpassat sig till den nya arbetssituationen kring hemmajobb och säkerställt digitala 
kontaktvägar och metoder för bland annat utbildning av nya och befintliga partners.  
 
Under hösten investerade vi i kompetensförsörjning och välkomnade två nya kollegor med erfarenhet från 
vårdbolagen TioHundra och Attendo. Jag är nöjd med hur smidigt vi har upprätthållit våra kontakter med kunder och partners 
och att vi tillsammans lyckats bedriva pilotprojekt som gett oss värdefull respons och som kommit att utgöra grunden för 
utvecklingen av Dosell 2.0 och konsumentversionen som inledningsvis lanseras i Sverige och Italien. Vi ser med spänning fram 
emot lanseringen av en konsumentversion av Dosell inom ramen för Sempli Farma, en tjänst som via apoteken kopplar ihop 
behandlande läkare med brukaren och dess anhöriga genom ett slutet system för läkemedelsdispensering. Under 2021 kan vi 
vänta oss att se Dosell i italienska hem.    
 
Sammanfattningsvis har vi under 2020 renodlat bolaget och genomfört satsningar inom 
produktutveckling fo ̈r att tillfo ̈ra nya va ̈rden till våra partners och för att leverera lösningar som möter kundbehov 
på flera nya segment av marknaden. Genom våra många säljkanaler kan vi inleda 2021 med ett utpräglat fokus 
på försäljning och jag känner stark tilltro att Dosell som produkt kommer ta steget in i en fas som präglas av 
kommersialisering brett över flera marknader. iZafe Group som bolag kommer under 2021 att revolutionera 
vården i hemmet genom lansering av Nordens första läkemedelsrobot på privatmarknaden.  

Stockholm i maj 2021 
Anders Segerström 

Verkställande Direktör, iZafe Group 
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Marknaden för läkemedelsroboten Dosell 
 
Svenska marknaden 
 
Sjukvårdssystemet 
I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Socialdepartementet 
ansvarar för att uppfylla riksdagens och regeringens mål inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Dessutom ansvarar 
socialdepartementet för beredning av den del av statens budget som rör bland annat folkhälsa och sjukvård. 
 
Kommuner och regioner står för huvuddelen av finansieringen och ansvararar för utförandet inom området vård, 
omsorg och folkhälsa. Sveriges 21 regioner ansvarar för att organisera hälso- och sjukvården så att alla medborgare 
har tillgång till god vård. Regionstyrelserna leder och samordnar arbetet inom regionerna, och ansvarar för 
respektive regions ekonomi. Kommunerna ansvarar för vård av äldre, vård för personer med fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar, stöd och service till personer som är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård samt 
för skolhälsovården. 
 
Demografi 
Medellivslängden i Sverige ökar och är nu 84,1 år för kvinnor och 80,7 år för män. Enligt SCB:s befolkningsprognos 
från 2016 beräknas medellivslängden i Sverige år 2060 öka till 89,1 år för kvinnor och 86,7 år för män och samtidigt 
att andelen äldre ökar. 
 
”År 1970 hade Sverige bara 200 000 invånare som var över 80 år. Idag är antalet drygt 530 000, vilket motsvarar 
ungefär 5 procent av befolkningen”. 
 
Antalet medborgare över 80 år beräknas växa kraftigt från år 2020 då den stora fyrtiotalistgenerationen kommer upp 
i den åldern. I genomsnitt fram till år 2050 beräknas antalet personer över 80 år öka med 17 400 per år. Gruppen 
medborgare över 80 år kommer då att nå 1,1 miljoner och utgöra cirka 9 procent av befolkningen.1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: SCB, Statistikdatabasen, 2018 
Receptbelagda och dosdispenserade läkemedel 
 
I dag omfattas cirka 200 000 patienter av offentligt finansierade dosdispenserade läkemedel, vilka regionerna själva 
upphandlar. Detta är den primära marknaden för Dosell. Läkemedel har sedan länge varit den vanligaste 
behandlingsmetoden inom svensk sjukvård. 
 
Drygt 6,7 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel på recept under 2018. Detta då motsvarade cirka 67 procent 
av befolkningen. En betydande andel av denna förskrivning avser tillfälliga behandlingar där Dosell i första hand inte 
är aktuell.  
 
 
 
1 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre, 2019 
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Störst andel användare återfinns i de äldre åldersgrupperna.2 De senaste 25 åren har förskrivningarna till personer 
75 år och äldre ökat med cirka 60 procent och en 75-åring har idag i genomsnitt sju till tolv läkemedel per person. 
 
Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel uppgår till 23,9 procent, motsvarande cirka 2,4 miljoner människor.3 Det 
finns i dag omkring 250 000 personer över 80 år som tar minst 10 läkemedel per dag.4 Utöver detta finns det idag cirka 
3 miljoner patienter i Sverige med kroniska sjukdomar. Egenfinansierad dos kan därför komma att utgöra ett 
komplement till dagens upphandlade offentligt finansierade dos. 
 
Läkemedelsrelaterade skador 
Samtidigt som befolkningens medellivslängd stiger, ökar också antalet patienter och mängden receptbelagda 
läkemedel som förskrivs. Det bidrar till att risken för felhantering av läkemedel ökat. Konsekvenserna av felhantering 
och intag av läkemedel kan vara ödesdigra och statistiken över antalet dödsfall relaterade till felhantering av läkemedel 
har ökat under de senaste åren.5  
 
De senaste åren har i snitt cirka 900 personer avlidit till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar per år, varav 
närmare hälften avser olycksfallsförgiftningar. Vidare nämns i cirka hälften av dödsfallen fler än en substans på 
dödsorsaksintygen och i närmare 30 procent av fallen nämns tre eller fler substanser.6  
 
Statistik från Socialstyrelsen visar dessutom att drygt åtta procent av personer som är 65 år eller äldre drabbas av akuta 
inläggningar på sjukhus orsakade av läkemedelsbiverkningar, vilket motsvarar cirka 35 000 personer årligen. 
Uppskattningsvis cirka 60 procent av dem bedöms vara möjliga att förebygga, vilket innebär att 20 000–25 000 akuta 
inläggningar av äldre årligen skulle vara potentiellt förebyggbara.7 

 
Vård och omsorg 
I takt med att såväl antalet äldre i befolkningen som förskrivningen av receptbelagda läkemedel ökar, behöver också 
alltfler omsorg. Under 2018 var närmare 410 000 personer mottagare av kommunal hälso- och sjukvård, såsom 
trygghetsboende och hemsjukvård, och av dessa var 340 000 personer 65 år eller äldre.8 Samtidigt råder personalbrist i 
den svenska vården, efterfrågan på hälso-och sjukvård är större än tillgången på personal.9  
 
Sammantaget kan bristen på personal, tid och resurser leda till att alltfler patienter i kommunal omsorg utsätts för en 
ökad risk att glömma att ta sina mediciner eller får fel medicin.  
 
Digitala hjälpmedel i hälso- och sjukvården 
Digitalisering och e-hälsa har under det senaste årtiondet varit i fokus för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, 
omsorg och socialtjänst. Digitalisering och införandet av ny teknik kan utveckla och öka tillgången till bästa möjliga 
hälsa för befolkningen. Det handlar om att använda modern teknik för att utveckla smartare arbetssätt som kan bidra till 
ökad kvalitet för patienter och brukare, men även till en bättre arbetsmiljö för medarbetare inom vård- och 
omsorgssektorn. Digitaliseringen av sjukvården har möjlighet att förbättra livet för kroniskt sjuka och frigöra 
vårdresurser.10 

 
Den pandemiska spridningen av SARS-Cov-viruset som orsakar sjukdomen covid-19 har fått mycket allvarliga 
konsekvenser för sjukvård och äldreomsorg likväl som för samhället i övrigt. Dödstalen bland äldre, multisjuka och 
andra riskgrupper är mycket höga. Pandemin har tillfälligt vridit fokus från långsiktig utveckling till akut 
omhändertagande, vilket har påverkat bolaget affärsförutsättningar. 
 
Varje reducerad hemtjänsttimme ger en besparing om närmare 472 kronor11 och varje sjukhusinläggning som kan 
undvikas genererar en besparing om 55 330 kronor12, vilket visar att digitala hjälpmedel inom vård och omsorg kan 
minska kostnaderna för samhället i stort. Genom en systematisk tillämpning av digitala tekniker kan 
vårdenhetskostnaden minskas med upp till 25 procent över en tioårsperiod. För 2025 motsvarar det en bruttobesparing 
på 180 miljarder kronor jämfört med en oförändrad kostnadsutveckling.13 

 
Inom den kommunala omsorgen har användandet av digitala hjälpmedel framförallt kommit långt inom äldreomsorgen. 
83 procent av landets kommuner anger att man använder så kallade passiva larm i ordinärt boende (larmmattor, dörr-
larm, rörelselarm), vilket innebär att den enskilde inte aktivt behöver larma själv.14   
 
2 Socialstyrelsen, Statistik om läkemedel, 2018 
3 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre, 2018 
4 SOU 2018:53, Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. 
5 Socialstyrelsen, Statistik om dödsorsaker 2018 
6 Socialstyrelsen, Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, 2019 
7 Socialstyrelsen, Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre, 2014 
8 Socialstyrelsen, Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2018 
9 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård, 2019 
10 MedTech Magazine, Digitala hjälpmedel minskade kostnaderna och ökade jämlikheten, 2019 
11 SKL, KPP-databasen, 2016 
12 SKL, KPP-databasen, 2015 
13 McKinsey & Company, Värdet av digital teknik i den svenska vården, 2016 
14 Grant Thornton, Vårdrapporten, Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?, 2018 
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Europeiska marknaden 
 
Demografi och läkemedel 
Motsvarande trender uppmärksammas i stora delar av EU. Användningen av receptbelagda läkemedel ökar och då 
främst bland äldre.17 European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare, EDQM, publicerade 2018 nya 
riktlinjer för dosdispenserade läkemedel inom EU (The European Directorate for the Quality of Medicines & 
healthcare (EDQM), Automated Dose Dispensing (ADD) - Guidelines on best practice for the ADD process, and care 
and safety of patients, 2018). 
 
Digitala hjälpmedel i hälso- och sjukvården  
”Analysföretaget Research and Markets menar att en ökad tillämpning av automatisering i apotek och inom vården 
kan minska medicineringsfel och förbättra arbetsflödeseffektiviteten. Företaget uppskattar att den totala 
försäljningen av automatiseringsutrustning uppgick till 1 175 miljarder dollar i Europa under 2017 och spår att 
tillväxten kommer att uppgå till 6,7 procent årligen fram till 2025.” 
 
En ökad användning av automatiserade läkemedelsdispensers, automatiserade lagrings- och återvinningssystem, 
automatiserade förpacknings- och märkningssystem, och automatiserad utrustning för läkemedelsframställning i 
sjukhusapotek, läkemedelsbutiker och andra typer av apotek kommer att driva tillväxten.18 

 
Insatser från Socialtjänstens motsvarighet i Europa 
Idag fungerar digitala hjälpmedel från olika leverantörer på olika sätt vilket gör att systemen inte kan kommunicera. 
De närmsta åren kommer fler än 2,6 miljoner trygghetsprodukter att behöva bytas ut i Europa och i dagsläget saknas 
gemensamma riktlinjer som säkerställer kvaliteten i trygghetskedjan. Fokus i standardiseringen ligger på 
användarna och deras möjlighet till en förbättrad livskvalitet genom att skapa förutsättningar för förlängt boende i 
hemmiljö och ett mer självständigt och aktivt deltagande i samhället.19 

 
Trender och drivkrafter 

• Högre medellivslängd och ökat antal äldre 
• Tilltagande förskrivning av receptbelagda läkemedel 
• En hög och ökande andel patienter med flera läkemedel 
• Ökande tillgänglighet av dosdispenserade läkemedel 
• Personalbrist inom hälso- och sjukvården 
• Allt fler i behov av vård och omsorg 
• Digitala hjälpmedel frigör tid, ökar säkerheten, skapar trygghet och sänker kostnader 
• Allt fler patienter vårdas i hemmet 

 
Konkurrenssituation 
iZafe Group:s konkurrenter avseende Dosell utgörs främst av andra tillverkare av läkemedelsdispensers. Denna typ 
av produkter är relativt ny på marknaden och utbudet är därför begränsat. Dosell bygger på flera patent men flertalet 
andra aktörer som gör liknande produkter finns att tillgå. Dessa läkemedelsdispensers delas upp på attributen 
manuella eller automatiska samt uppkopplade eller inte uppkopplade. 
 
I segmentet automatiska och uppkopplade, där Dosell ingår, finns konkurrenter som Evondos, Posifon Medido, Care 
XS, och Philips Medical. 
 
17 Eurostat, Medicine use statistics 
18 Research And Markets,"Europe Pharmacy Automation Systems Market 2017-2025, 2018 
19 Svenska Institutet för Standarder, SIS, Trygghetskedjan för trygghetslarm, 2016 
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Affärsöversikt  
 
Försäljningen av iZafe Security 
iZafe Group har fram till tredje kvartalet 2020 bedrivit verksamhet för personlarm och säkerhetslösningar inom 
affärsområdet Security i dotterbolaget iZafe AB, det bolag som hittills genererat huvuddelen av koncernens intäkter. 
För att skapa ett renodlat och finansiellt starkt Life Science-företag kring Bolagets läkemedelsrobot Dosell 
beslutades att sälja iZafe AB och inleda en fokuserad satsning på kommersialisering av Dosell och på 
affärsområdet Healthcare. Köpeskillingen uppgick till 40 MSEK, på skuldfri basis.  
 
iZafe Group är efter försäljningen av säkerhetsverksamheten väl positionerade för att leverera lösningar till flera 
stora utmaningar som samhället idag står inför; en åldrande befolkning där fler lever längre samt en ökande 
förskrivning av läkemedel till personer över 65 år. Under året har iZafe Group förstärkt positionen på marknaden 
ytterligare då säkerheten för äldre och andra utsatta riskgrupper hamnat i största fokus med anledning av Covid-19. 
När ökade satsningar för att digitalisera vården genomförs, och åtgärder för att stärka äldreomsorgen intensifieras, 
skall iZafe Group och Dosell vara det självklara alternativet.  
 
Om Dosell 
Dosell är en digital läkemedelsrobot för tryggare 
läkemedelshantering i hemmet. Dosell minskar risken för 
felmedicinering, ökar tryggheten för anhöriga samt avlastar 
aktörer inom äldreomsorgen. iZafe Groups produkter och 
tjänster utgör navet i ett digitalt system som underlättar all 
patientmedicinering och som ger den som behandlas i 
hemmet bättre förutsättningar för att bo hemma längre och 
leva ett fullvärdigt och tryggt liv. 
Genom att introducera Dosell i vårdkedjan kan vårdgivare 
och vårdtagare säkerställa att rätt medicinering sker i rätt tid 
och att behovet av fysisk kontakt vid medicinöverlämning 
minimeras, oavsett om brukaren är boende på ett 
äldreboende eller i hemmet.  
 
Dosell utgör tillsammans med Dosell-appen navet i 
hemmets digitala hälsosystem. Dosells teknologi är öppen 
och dess flexibilitet skapar möjligheter att integrera Dosell 
med befintliga digitala system och produkter som 
används i vården av våra partners. Öppenheten och 
möjligheten att integrera Dosell stärker iZafe Groups 
konkurrenskraft på marknaden för läkemedelsrobotar och 
kompletterande digitala välfärdslösningar. 
 
Dosell Konsument 
Under våren 2021 kommer iZafe Group att lansera en konsumentversion av Dosell. Med lanseringen skapas en helt 
ny privatmarknad som består av de cirka 200 000 personer som redan medicinerar via dospåsar samt de som 
medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Konsumentversionen av Dosell är en abonnemangstjänst som 
erbjuder möjligheten att privat abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller 
hemtjänsten tillhandahåller utrustningen. 
 
iZafe Group förstärker genom konsumentversionen av Dosell sin position som ledande utvecklare av digital 
läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom 
hemsjukvården Nordens första konsumentversion och marknadens mest lättanvända, säkra och priseffektiva 
läkemedelsrobot.   
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Marknadsöversikt 
 
Italien 
Det pågående projektet Sempli Farma av REMEDIO S.R.L utvecklas positivt trots att pandemin drabbat Italien hårt. 
De första operativa faserna har inletts på ett antal apotek och de första maskinerna för paketering av läkemedel i 
dospåsar har installerats. Aktiv marknadsföring och försäljning mot 2 000 apotek har påbörjats och Dosell 
presenteras i media och på sociala plattformar som en mycket strategisk komponent i den unika läkemedelskedja 
som skapas. Sempli Farma är en konsumentlösning och vänder sig primärt till brukare som själva bär kostnaden för 
hyran av Dosell. Vi har studerat denna affärsmodell noga för införande av en liknande modell till en början i Sverige 
och i framtiden på andra marknader där vi finns etablerade eller planerar att etablera oss. 
 
Den italienska marknaden har en betydande potential med motsvarande 8,8 miljoner invånare över 65 år som idag 
konsumerar mer än fem läkemedel per dygn. Italien är fortsättningsvis en mycket viktig pusselbit för vår globala 
utrullning under 2021 och nästkommande år. 
 

USA  
Ett partneravtal har tecknats med det amerikanska vårdföretaget Hippo 
Technologies för att utveckla en global helhetstjänst för 
läkemedelsdispensering baserad på läkemedelsroboten Dosell. 
Partnerskapet kommer på sikt utvidgas till att omfatta en OEM-version av 
Dosell genom vilken vi kan ta del av Hippos globala nätverk av dedikerad 
vårdpersonal, tekniker, erfarna designers och innovatörer på ett nytt sätt. 
USA och Kanada är enorma marknader i sig men Hippo besitter även ett 
stort nätverk i Europa. Hippos affärsidé är att betjäna patienter och 
anhöriga genom att leda övergången till virtuell vård av leverantörer och 
utbildare och utöka tillgången på klinisk expertis och teknik för att förbättra 
kvaliteten på vården.  

 
Norge  
Under året har framgångsrikt integrerat Dosell till partners 
tekniska välfärdsplattformar. Dosell vann tillsammans med 
Hepro den största nationella upphandlingen av digitala 
hjälpmedel i Norge. Upphandlingen omfattade inköp av cirka 1 
800 läkemedelsdispensers till 62 norska kommuner. Corona-
pandemin har medfört att kommunernas processer kring 
beställningar har fördröjts något och sker därför senare än 
beräknat.  
 
Utöver upphandlingen via Hepro har Bolaget genomfört ett 
framgångsrikt pilotprojekt med Doro Care AS vars positiva 
resultat mynnade ut i att Doro beställde 50 robotar som löpande 
implementeras hos brukare i en av de 30 kommuner där Doro 
implementerat sin välfärdsplattform. Båda bolagens 
gemensamma målsättning är att iZafe Group med Dosell 
tillsammans med Hepro, Doro och Ing. Dahm & Bagle skall vara 
det självklara valet av läkemedelsrobot i Norge.  
 
Sverige 
Som ett resultat av ett framgångsrikt samarbete med Doro i 
Norge har partneravtal även tecknats med Doro i Sverige. 
Därutöver har pilotprojekt inletts med vårdbolagen TioHundra 
och Attendo. För att öka möjligheten till breddinförande i Sverige 
följs projekten noggrant och Bolaget arbetar fortlöpande med att 
utbilda och stötta partners till framgångsrik implementering av Dosell.  
 
iZafe Groups två svenska partners Zafe Care Systems AB och Viser AB har under hösten arbetat med att ta över 
avtalen och därmed driften med de befintliga kommunkunderna. Detta innebär att Bolaget successivt effektiviserar 
organisationen och till att stötta Bolagets partners och snabbare skala upp verksamheten på fler marknader.  
 
Finland 
iZafe Groups Dosell har framgångsrikt slutfört verifieringen av de finska dospåsarna som utgör grunden till 
samarbetet med den finska partnern Vivago. Under hösten har stora utbildningsinsatser gjorts inför de tre 
pilotprojekten i Finland som inleddes i början av 2021. Utöver de inledande pilotprojekten kommer Dosell inkluderas i 
ett flertal upphandlingar i Finland under året. Resultaten av pilotprojekten kommer utgöra beslutsunderlag för ett 
kommande kommersiellt upplägg som utgår från en integrerad lösning med automatiserad dispensering via 
dospåsar och läkemedelsrobotar. Målsättningen är att skapa en helhetslösning för brukare och samtidigt reducera 
behovet av hembesök vid medicinintag. 
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Övriga marknader  
Det finns en stor nyfikenhet på Dosell från andra länder så som exempelvis Storbritannien och Tyskland. 
Storbritannien studerar noggrant de skandinaviska ländernas modeller och dess användande av välfärdsteknik. 
Flera av Bolagets nuvarande partners är etablerade där idag. I Tyskland förs dialoger för att hitta rätt partners. Både 
Storbritannien och Tyskland är betydande marknader och intressanta inför 2021. Det är tacksamt att Bolaget under 
föregående år har samlat på sig erfarenheter och insikter som underlättar anskaffningen av nya partners och som 
möjliggör integration av Dosell i olika versioner som är anpassade för brukaren, oavsett om köparen är 
konsumenten eller den allmänna vården. 
 
Verksamhetsöversikt 
iZafe Group är ett svenskt Life-Science företag som utvecklar och marknadsför den patenterade läkemedelsroboten 
Dosell. Dosell utgör navet i ett ekosystem för medicinska och digitala säkerhetslösningar för tryggare 
läkemedelshantering i hemmet. 
 
iZafe Groups produkt utgör en möjlighet som underlättar patientmedicinering och ger den som behandlas i hemmet 
bättre förutsättningar att bo kvar hemma längre med ett fullvärdigt och tryggt liv. 
 
Kunderna utgörs av konsumenter och offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group 
säljer primärt i dagsläget via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de 
prioriterade kundgrupperna.  
 
Vision och mission 
 
Vision 
Vi förstärker trygghet, hälsa och självständighet samt förbättrar människors livskvalitet globalt. 
 
Mission 
iZafe Group skapar enkla, personliga och innovativa digitala trygghetslösningar som förbättrar människors vardag, 
såväl privat som yrkesmässigt. 
 
Värdeord 
Personliga – Lyhörda – Engagerade 
 
Kundlöfte 

§ Vi utvecklar och marknadsför lösningar som möjliggör den digitala vårdavdelningen i hemmet. 
§ Våra lösningar är innovativa och marknadsledande. 
§ Vi erbjuder lättanvända lösningar och anpassar oss till varje kunds unika behov. 
§ Vi är kunniga, effektiva samt enkla att arbeta med. 
§ Vi är en trygg och långsiktig samarbetspartner där våra tjänster och produkter skapar samhällsnytta. 

 
Strategi 
Tillväxtstrategin för Bolaget bygger på: 

§ Fortsatt försäljning av digital läkemedelshantering på Bolagets hemmarknad i Sverige och över tid globalt 
§ Fortsatt kommersialisering av Dosell på den svenska marknaden och globalt 
§ Över tid i första hand penetrera den europeiska marknaden och på längre sikt den globala marknaden för 

läkemedelsdispensers 
 
Övergripande mål 

§ iZafe Groups huvudmål är tillväxt och i första hand kopplat till repetitiva intäkter, ARR (Annual Recurring 
Revenue), vilket utgör huvudparten av nettoomsättningen enligt vald strategi. 

§ Efter avyttringen av iZafe AB är historiken för kort gällande div. nyckeltal vilket försvårar möjligheten i 
dagsläget fastslå ett precist mål gällande takten på ARR-tillväxten varför detta kommer att fastslås i 
rapporter under året.  

§ Det primära målet för iZafe Group är att vinna marknadsandelar genom att växa både nationellt och 
internationellt, via partners och direkt till konsument, med läkemedelsroboten Dosell. I dagsläget är det av 
större vikt att uppnå en framgångsrik etablering på de viktigaste marknaderna än att bli lönsamma snarast 
möjligt. Det direkta lönsamhetensmålet är uppskjutet på rimlig framtid för att uppnå en långsiktigt hållbar 
lönsamhet.  

§ iZafe Group bedöms inte lämna utdelning de närmaste åren då kassaflödet i sin helhet förväntas komma 
att finansiera iZafe Group expansionsplaner. Styrelsen kommer årligen att pröva utdelningspolicyn. 

 
 
 
 
 
 
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 2165c02b9fa6c35b8b10fdd159452fd58395a78112e75673b3c4684263f495bab3147443ac4a06463a72fe45e53ac0eb8c11c2909b255836873d6c97df243274



 

 

11 

Verksamheten 
iZafe Group är en ledande utvecklare av teknologi och digitala tjänster som via digital läkemedelshantering och 
dispensering skapar självständighet, ökad säkerhet och trygghet i vardagen. Läkemedelsroboten Dosell 
marknadsförs och säljs via partners inom vårdsektorn och snart direkt till slutanvändaren inom 
konsumentversionen.   
 
iZafe Group levererar idag automatiserad läkemedelsdispensering till partners inom marknader i Norden och övriga 
Europa.  
 
Läkemedelsroboten Dosell 
Dosell är en digital läkemedelsrobot som bygger på ett flertal patent. Dosell skapar säkrare medicinering i hemmet 
och därmed ökad trygghet för patienten och anhöriga. I takt med att vi konsumerar allt mer läkemedel ökar risken 
för läkemedelsskador. Varje år blir cirka 35 000 äldre så pass sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. 
Det leder till stort lidande för den enskilde individen och stora kostnader för samhället. 
 
Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att användaren får 
sina läkemedel vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma vårdpersonal och 
anhöriga via Dosell-appen i mobiltelefonen vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att 
användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls. Medicinering via dospåsar 
ställer även högre krav på läkare att säkerställa att patientens ordinerade mediciner kan tas tillsammans. Dosell ger 
trygghet för såväl patienter som anhöriga och är ett värdefullt hjälpmedel för vårdgivaren. 
 
Dosell är inte bara en robot som levererar rätt läkemedel till patienten, utan fungerar även som ett nav i ett digitalt 
ekosystem som kopplar ihop patienter, anhöriga, vårdgivare och försörjningen av läkemedel. Dosell skapar trygghet 
för alla intressenter genom att systemet ser till att rätt medicin ges i rätt dos, i rätt tid och till rätt person. Dosell kan 
ersätta den manuella läkemedelshanteringen och därigenom minska risken för felmedicinering, och samtidigt 
frigöra betydelsefulla resurser inom sjukvården. Automatisering av rutinuppgifter kan spara upp till 30 procent av 
vårdpersonalens arbetstid. 
 
Så fungerar Dosell 

§ Dosell laddas med patientens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar. En laddning innehåller 
läkemedel för två veckors användning. 

§ Den inbyggda kameran läser av datum och klockslag på varje dospåse. När det är dags för patienten att ta 
sina läkemedel levererar Dosell automatiskt rätt dospåse vid rätt tidpunkt. 

§ När dospåsen ska användas klipps den av och matas ut i ett öppet fack på apparatens framsida. 
§ När dospåsen har matats ut aktiveras en ljud- och ljussignal som påminner patienten om att det finns 

mediciner att ta. 
§ Om patienten inte tar sina läkemedel larmar Dosell vårdpersonal och anhöriga, som snabbt kan förhindra 

att en skada sker. 
 
Dosellapplikationen 
Den tillhörande Dosellapplikationen finns att ladda ned från Apple Appstore eller Google Play. Appen innehåller både 
en instruktionsfilm och ett flertal olika guider för att komma igång och underlätta för användaren.  
Appen fungerar som en fjärrkontroll till Dosell. Genom Dosell-appen kan administratören/användaren ladda ny 
dosrulle, byta eller skarva dosrulle, samt göra inställningar för bland annat ljud. 
 
Sammanfattning 
 
Räddar liv 
Statistik visar att antalet dödsfall relaterade till felhantering av läkemedel har ökat under de senaste åren.  Med 
bättre uppsikt över vilka läkemedel patienten tar, och när de tas, kan risken för läkemedelsskador och 
sjukhusinläggningar reduceras. 
Ökar tryggheten 
Dosell erbjuder en tryggare vardag för såväl anhöriga som vårdpersonal genom vetskapen att rätt medicin levereras 
i rätt tid till den berörda patienten. Som ett digitalt hjälpmedel skapar Dosell också trygghet för vårdpersonal och 
hemtjänst genom en ökad vårdkvalitet till patienten, trots en minskad spenderad tid med varje enskild patient. 
Sparar tid 
Dosell avlastar vård- och hemtjänstpersonal i det dagliga arbetet genom att eliminera manuell läkemedelshantering 
för patienter. Genom att kopplas upp mot nätet kan Dosell fjärrstyras av vårdpersonal eller anhöriga och larma vid 
behov. På så sätt kan vårdpersonal spara tid och resurser vid kontroll och uppföljning av patienters medicinintag 
och samtidigt frigörs värdefull tid till annat viktigt patientarbete. 
Minskar kostnader 
Rätt medicin i rätt tid, genom robotisering, kan minska antalet sjukhusinläggningar och effektivisera 
vårdpersonalens arbete, vilket sänker vårdkostnaderna för kommuner och landsting. Dessutom minskar svinnet  
och miljöpåverkan blir mindre genom att patienten endast får exakt den dos och antal tabletter som  
skall konsumeras. 
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Detaljer 

§ Ger tryggare tillvaro för patienter och anhöriga 
§ Minskad risk för felmedicinering och läkemedelsskador 
§ Möjlighet att leva ett självständigt liv hemma längre 
§ Ökad trygghet för anhöriga som via Dosell-appen kan följa och övervaka att patienten tar sina läkemedel 
§ Ger avlastning för personal i vård- och hemtjänst 
§ Reducerar tid för manuell läkemedelshantering 
§ Sparar tid och resurser för uppföljning och kontroll av patientens medicinering 
§ Möjlighet för vårdpersonal att ingripa tidigt i händelse av medicinska fel 
§ Möjliggör stora besparingar för samhället, minskar svinn och minskar kostnader för läkemedel som inte 

används genom att patienten får exakt den mängd som skall konsumeras 
§ Varje reducerad hemtjänsttimme ger en besparing om cirka 470 kronor  
§ Varje sjukhusinläggning som undviks innebär en besparing om 55 330 kronor  
§ Färre vårdtillfällen innebär därmed stora besparingar för sjukvården. 
§ Möjliggör för patienten att bo kvar i hemmet, vilket ger positiva effekter för tillgången på äldreboenden. 
§ Möjliggör en förbättrad vårdkvalitet och en ökad säkerhet för både patient och personal. 

 
Fördelar med Dosell jämfört med konkurrenter 

§ Klipper upp dospåsen vid dispensering 
§ Hanterar dospåsar från samtliga svenska leverantörer 
§ Enkel och lättmanövrerad 
§ Låg vikt och lätt att ta med 
§ Möjligheter att via Dosells digitala plattform och app följa upp medicineringen 
§ Internetuppkoppling via SIM-kort, vilket innebär att Dosell fungerar oberoende av bredbandsuppkoppling 

och skapar en större driftsäkerhet 
§ Kräver ingen utbildning eller IT-kunskap 
§ Kan styras av vårdgivare och anhöriga genom en Dosell-app i mobiltelefonen 
§ Möjlighet att automatiserat delegera larm utanför kontorstid till annan aktör 
§ Val av administratör, användaren eller användarens vårdgivare eller en anhörig. 
§ Varje Dosell kan ha flera mottagare av meddelanden och larm. 
§ Dosell är den enda läkemedelsroboten som erbjuder konsumenter möjligheten att själva bekosta en 

läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen. 
 
Kunder och användare 
Dosell riktar sig i första hand till privata vårdbolag, kommuner samt externa samarbetspartners som redan har 
etablerade relationer till iZafe Groups primära kundgrupper. Våren 2021 lanseras produkten på 
konsumentmarknaden och kommer därmed kunna erbjudas direkt till privatpersoner.  
 
iZafe Group handhar konfiguration och erbjuder utbildning för den vårdpersonal som ska använda eller administrera 
roboten. Dosell är personlig och ställs in för att dispensera läkemedel till en användare i taget.  
 
Leverantörer av dosrullar 
På den svenska marknaden finns det idag tre leverantörer av dosrullar, Svensk Dos (Dosapoteket), Apodos 
(Apoteket) och Apotekstjänst. På den europeiska marknaden finns dosrullar tillgängliga för patienter i bland annat 
Norge, Finland, Tyskland och Nederländerna. 
 
Affärsmodell 
 
Utveckling och produktion 
Vidareutveckling och förbättringar av Dosellsystemet sker internt hos Bolaget och i vissa fall tillsammans med 
samarbetspartners som Svensk Konstruktionstjänst, Frikab Produktion och Holmgrens Plast. 
 
Tillverkning och montering av Dosellen görs i samarbete med Holmgrens Plast i Gnosjö, Sverige. 
Kontraktstillverkaren Frikab Produktion i Stockholm tar fram kretskorten. 
 
Försäljning, leverans, service och support 
 
Sverige 
Försäljning, service och support på den svenska marknaden sker med egen personal och via partners. Leverans sker 
idag direkt från tillverkaren till kund. Över tid kommer en kompletterande distributionsmodell att byggas upp. 
 
Övriga marknader 
Försäljning, leverans, service och support kommer att ske via återförsäljare och partners på respektive marknad. 
 
Intäktsmodell 
Dosell säljs till ett fast initialt pris i samband med ett abonnemang med en förutbestämd fast  
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månadskostnad per enhet, vilket ger en skalbar intäktsmodell.  
Bolagets affärsmodell 
Verksamheten inom iZafe Group består från mitten av 2020, då avyttringen av larmverksamheten ägde rum, av 
försäljning av hårdvaran tillsammans med löpande månatliga abonnemang av läkemedelsroboten Dosell.  
 
Genom att vara tidiga ut på marknaden och erbjuda en modern och användarvänlig läkemedelsrobot ämnar Bolaget 
att möjliggöra en snabbare och mer effektiv penetration av marknaden. Den valda intäktsmodellen beräknas ge 
stabila och förutsägbara intäktsflöden när produkten etablerat sig på marknaden. Affärsmodellen ska underlätta en 
bred etablering på flera marknader i Norden och övriga potentiella marknader.  
 
Historik 
2006 
Läkare, medicine doktor och specialist i allmänmedicin Göran Sjönell formulerar idén till en säker 
läkemedelsdispenser, Dosell, som ligger till grund för den patentansökan som inlämnas till Patent- och 
registreringsverket i oktober 2006. Samtidigt påbörjas utvecklingen av en dispenser i enlighet med patentansökan. 
Utvecklingsarbetet sker i samverkan med en innovativ fabrikör inom plastindustrin. 
2007 
Utvecklingssamarbetet avseende den prototyp av Dosell som började tas fram under 2006 avslutas, då Bolagets 
samarbetspartner ej kunde leverera automatisk matning och medicinfack. Arbetet med att ta fram en 
läkemedelsdispenser fortsätter och ett antal olika modeller utvecklas. ALMI Företagspartner AB stöttar projektet 
genom ett innovationslån på 250 000 kronor. I slutet av året kontaktas ett teknikföretag som besitter kompetens 
inom såväl plastteknik som avancerad elektronik. 
2008 
Bolaget grundades 2008 av Dr.Göran Sjönell tillsammans med industrimannen Sten Röing. Bolagets verksamhet 
består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för säker, kvalitativ 
medicinering och läkemedelshantering. Bolagets samarbetspartner får i uppdrag att ta fram en första prototyp i 
syfte att demonstrera för finansiärer hur Dosell ska fungera. Samarbetspartnern får delvis betalt i aktier. En ny 
delägare i projektet tillkommer vid bolaget MedirRätts bildande. Denna samarbetspartner tar fram en fungerande 
prototyp med medicinfack och automatisk frammatning. Samarbetet avslutas under året då kostnaderna för 
slututveckling var alltför höga. 
2009 
Patentansökan avseende Medcheck inlämnas till Patent- och registreringsverket i april 2009. Det nya webbaserade 
säkerhetssystemet utvecklas under hösten. Svenskt patent beviljas för Dosell. PCT-ansökan inlämnas i 152 länder 
och avser den unika möjligheten till väggupphängning, vilket minimerar risken för att medicinerna förläggs och 
säkerställer att de ges till rätt person. Vidare ingår i patentet en larmfunktion via telefoni och Internet vid uteblivet 
medicinintag och monitorering av kroniska sjukdomar hos patienter i hemmet. 
2010 
Utvecklingen av Medcheck fortskrider och tester genomförs på ett flertal vårdcentraler. Bolaget genomför en 
emission och antalet delägare uppgick vid årets slut till 22 stycken. 
2011 
Bolagets aktie upptas den 4 april till handel på Aktietorget. MedRrätt inleder samarbete med Sveriges Kommuner 
och Landsting för att integrera Medcheck i det nationella läkemedelsregistret. Ett nytt utvecklingssamarbete för en 
ny version av Dosell ingås under året. 
2012 
Patent beviljas för Medcheck. Under året slutförs förhandlingar med Cambio Healthcare AB och ett samarbete 
inleds avseende Medcheck. En prototyp av Dosell utvecklas efter en ny kravspecifikation, men problem uppstår vid 
matning av lösa piller. Prototypen fungerar, testas kliniskt, men den blir för stor och klumpig för att kommersialisera. 
2013 
Bolagets patent för Medcheck utsätts för både patentintrång och en stämningsansökan avseende giltigheten av 
patentet. Arbetet med att optimera och färdigställa prototypen av Dosell som påbörjades under 2012 fortsätter. 
Kostnaderna för projektet ökar kraftigt och viktiga personer hos samarbetsparten ersätts varpå MediRätt avslutar 
samarbetet. Diskussioner inleds senare med bolagets nuvarande samarbetspartner, Svensk Konstruktionstjänst. 
Bolaget saknar finansiering för slututveckling men samtalen fortsätter. 
2014 
Bolaget försattes i svårigheter och tidskrävande processer gällande patentintrång och stämningsansökningar på 
Medcheck. Samtalen med Svensk Konstruktionstjänst fortsätter avseende Dosell. 
2015 
Patent- och registreringsverket meddelar att de ogiltigförklarar Medcheck-patentet och Bolaget lämnar in en 
överklagan. Idén med att mata Dosell med färdiga medicinpåsar presenteras och Bolaget tar kontakt med olika 
aktörer för att möjliggöra detta. 
2016 
Styrelsen fastslår att Medcheck inte har ekonomiska resurser att föra sin talan i patenttvisterna eller att försvara sitt 
patent mot större aktörer på marknaden. Medcheck-patentet skrivs av i sin helhet och kontrollbalansräkning 
upprättas för Medcheck. Medcheck enas om en förlikning med motparterna och återkallar den europeiska 
patentansökan samt släpper patentet Medcheck för all framtid. Bolaget fokuserar verksamheten på slututveckling 
och kommersialisering av Dosell. Applikationen, Medikoll, lanseras på Apple App-Store den 29 november 2016. 
MediRätt noteras på Nasdaq First North med första handelsdag den 19 december. 
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2017 
Utvecklingen av en ny prototyp intensifieras. I april tecknas ett samarbetsavtal mellan MediRätt och Apoteket AB 
avseende kliniska studier av Dosell tillsammans med Apotekets Apodos-system. Regionala etikprövningsnämnden 
(EPN) i Stockholm beviljar begäran om en klinisk pilotstudie av Dosell som medicinteknisk produkt. Den kliniska 
pilotstudien av Bolagets digitala läkemedelsrobot Dosell genomförs och visar goda resultat. Bolaget utvidgar och 
stärker patentportföljen med två nya ansökningar för Dosell. MediRätt ingår ett samarbetsavtal med Sensec 
Personlig Säkerhet AB ("Sensec"), en leverantör av säkerhetsteknik, för vidareutveckling av Dosells larmfunktion. 
2018, första kvartalet 
Bolaget listas på Nasdaq First North Premier Growth Market och handeln inleds den 2 januari 2018. MediRätt och 
Apoteket AB avslutar samarbetet för att undvika att Bolaget blir låst till en leverantör av dospåsar. Bolaget lämnar in 
ansökan om ett globalt patent avseende en laddnings- och förpackningsanordning för Dosell.  
2018, andra kvartalet 
Försäljning av Dosellsystemet till 25 prioriterade svenska kommuner påbörjas. Dosell får ett positivt mottagande 
och flera kommuner indikerar intresse för pilottester av läkemedelsroboten. Bolaget kontrakterar en tillverkare för 
storskalig produktion av Dosell. 
2018, tredje kvartalet 
Bolaget förvärvar Sensec Personlig Säkerhet AB från Sensec Holding. MediRätt ingår samarbete med 
radarsensorbolaget Raytelligence som utvecklat en radarsensor för hem- och sjukvårdsmiljö. Bolaget tecknar avtal 
med Ängelholms kommun avseende möjligheten att sälja Dosell. MediRätt inleder tester av Dosell för CE-märkning 
som medicinteknisk produkt enligt MDD Klass 1. 
2018, fjärde kvartalet 
MediRätt tecknar avtal med Uppsala kommun om ett pilotprojekt med Dosell. Bolaget vinner sitt första avtal 
avseende leverans av Dosell med Östra Göinge kommun. Dosell godkänns för CE-märkning som medicinteknisk 
produkt MDD Klass 1. Produkten kan därmed börja säljas på den europeiska marknaden och levereras till de 
svenska kommuner som förbeställt Dosell. Dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB byter namn till iZafe Group 
AB och tecknar ramavtal med ÅF Pöyry AB (tidigare Ångpanneföreningen AB) samt utses som ny leverantör av 
personlarm till omsorgsbolaget Ambea. 
2019, första kvartalet 
De första Dosell-systemen levereras och följs därefter av utbildning och test av produkten i verklig vårdmiljö. I 
samband med detta lanseras även den tillhörande mobilapplikationen på Apple App Store och Google Play. 
Dotterbolaget iZafe AB tecknar avtal med Filmstaden om leverans av personlarm till samtliga av företagets 
biografer. Dotterbolaget iZafe AB tecknar nya avtal och blir leverantör av personlarmstjänster till Lassila & Tikanoja 
Sverige och Solna kommun samt vinner ett ramavtal via en offentlig upphandling för personlarm med Sala kommun. 
2019, andra kvartalet 
Anders Segerström, tidigare VD för dotterbolaget iZafe AB, tar i april över som ny VD och koncernchef. En 
bolagsstämma beslutar i april om namnbyte från MediRätt till iZafe Group. Bolaget påbörjar kartläggning avseende 
möjligheten för en flytt av bolagets aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms 
huvudlista. 
iZafe Group har nu tecknat avtal med sammanlagt 16 kommuner om totalt 110 Dosell har levererats eller är under 
leverans. Svenska Patent- och Registreringsverket, PRV, lämnar positivt granskningsbesked för den patentansökning 
bolaget lämnat in avseende styrsystemet för Dosell. Bolaget påbörjar en Europasatsning och tecknar avtal med en 
partner i Italien för att ingå i vårdkonceptet Sempli Farma. 
Dotterbolaget iZafe AB tecknar ramavtal avseende personlarm med Fastighetsbyrån och ingår ett exklusivt 
samarbete med Nokas Norge, som är en ledande leverantör av säkerhetslösningar. 
2019, tredje kvartalet 
iZafe Group meddelar att Svensk Konstruktionstjänst investerar 3,5 miljoner kronor i Bolaget i en riktad nyemission. 
Därutöver investerar både iZafe Groups f.d. styrelseordförande 550 000 kronor och VD Anders Segerström 300 000 
kronor i en riktad nyemission. Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 april 2019, fattat 
beslut om en riktad nyemission av 882 874 aktier av serie B till Svensk Konstruktionstjänst, samt 137 500 aktier av 
serie B till f.d. styrelseordförande, mot betalning genom kvittning av fordran till ett värde av fyra miljoner kronor. 
iZafe Group tecknar ett samarbetsavtal med Doro Care AS i Norge, ett ledande bolag inom välfärdsteknik, som 
återförsäljare av läkemedelsroboten Dosell. Bolaget genomför en mindre uppdatering av mobilapplikationen och 
mjukvaran i Dosellsystemet. 
Omsorgsbolaget Team Olivia utökar samarbetet med iZafe genom att samtliga dotterbolag implementerar Bolagets 
säkerhetslösningar. 
2019, fjärde kvartalet 
Bolagets styrelseordförande Carl-Johan Merner avgår av privata skäl. Thomas Ahlerup kliver in som tillförordnad 
och väljs sedan till ordinarie styrelseordförande. 
iZafe Group tecknar samarbetsavtal med Hepro AS, en ledande norsk leverantör av hemsjukvårdsprodukter och 
välfärdsteknologi, avseende återförsäljning av Dosell. I november påbörjade iZafe Group pilotprojekt med sex 
kommuner i Norge, via avtalet med Hepro AS. 
Bolaget offentliggör en företrädesemission som skall säkra fortsatta investeringar i tillväxt och produktutveckling. 
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2020, första kvartalet 
iZafe Group har beviljats ytterligare patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell.  
Avtal tecknas med nya partners i Finland, i Tyskland och i Norge, samt med svenska Viser AB och Zafe Care 
Systems AB, för försäljning och distribution av läkemedelsroboten Dosell.  
De första 30 Dosell-enheterna levereras till Norge. 
iZafe Security tecknar avtal som omfattar personlarm om cirka 100 abonnemang. 
2020, andra kvartalet 
Efter kvartalets slut har iZafe Group sålt affärsområdet Security, och skapar därmed ett renodlat och finansiellt 
starkt, Life Science-företag kring affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell. 
Dosell är representerad i den största upphandlingen någonsin i Norge avseende välfärdsteknologi. Upphandlingen 
avser försörjningen av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till totalt 62 norska kommuner. 
2020, tredje kvartalet 
iZafe Groups partner Doro Care AS har, efter en framgångsrik pilot i Norge, lagt en initial order på 50 
läkemedelsrobotar. 
I Italien har bolagets partner Remedio S.R.L inlett en operativ fas på ett apotek i region Trento, där utrustning för 
paketering av läkemedel i dospåsar har installerats. 
Ett pilotprojekt har inletts med omsorgsbolaget Attendo. Målsättningen med projektet är att ta fram beslutsunderlag 
för ett potentiellt införande av läkemedelsroboten Dosell i Attendos hemtjänstverksamhet. 
Ett pilotprojekt har inletts med vårdbolaget TioHundra AB avseende 30 läkemedelsrobotar. Resultatet ska utgöra 
underlag för att identifiera områden där välfärdsteknik kan bidra till en effektivare och säkrare verksamhet hos 
Tiohundra i Norrtälje kommun. 
iZafe Group har publicerat en av bolaget ingiven patentansökan avseende vidareutveckling av läkemedelsroboten 
Dosell. Ansökan är internationell och möjliggör för iZafe Group att få patent godkänt i över 150 länder. 
2020, fjärde kvartalet 
Som ett resultat av årets framgångsrika pilotprojekt har iZafe Groups partners initialt förhandsbeställt 450 
läkemedelsrobotar inför 2021. 
iZafe Groups italienska partner har inlett aktiv marknadsföring och förhandlingar med två tusen apotek i Italien. 
Utrustning för paketering av läkemedel i dospåsar har installerats på flera apotek. 
Två pilotprojekt har inletts i två finska kommuner tillsammans med partnern Vivago. Utöver de inledande 
pilotprojekten kommer Dosell inkluderas i ett flertal upphandlingar i Finland under 2021. 
Ett samarbete har inletts med Doro i Sverige som ett direkt resultat av ett framgångsrikt samarbete med Doro i 
Norge. 
Partneravtal har tecknats med det amerikanska internationella vårdföretaget Hippo Technologies för att utveckla en 
helhetstjänst för läkemedelsdispensering baserad på läkemedelsroboten Dosell. 
iZafe Group har meddelat att bolaget under våren 2021 kommer börja leverera en konsumentversion av Dosell. 
Därmed förstärker iZafe Group sin position som ledande utvecklare av digital läkemedelsdispensering i hemmet 
genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvården Nordens första 
konsumentversion och marknadens mest lättanvända, säkra och priseffektiva läkemedelsrobot. 
2021, första kvartalet 
iZafe Group tillfördes i januari 2021 drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 8 B från 
genomförd företrädesemission 2019. VD och styrelse nyttjade alla sina teckningsoptioner. 
Pilotprojektet med omsorgsföretaget Attendo har slutförts med goda resultat. Nu pågår en utvecklingsfas av Dosell i 
nära dialog med Attendo för att nå ännu fler brukare. 
Pilotprojekt med TioHundra AB har slutförts med lovande framtida potential. 
Bolagets större aktieägare och ägargruppering har i samråd med styrelsens ordförande Thomas Ahlerup utsett 
följande representanter att ingå i valberedningen: 

• Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell 
• Sten Röing, eget innehav 
• Peter Werner, utsedda av ägargrupperingen Hermansson - Segerström 
• Thomas Ahlerup, styrelseordförande, iZafe Group AB 
• Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 2165c02b9fa6c35b8b10fdd159452fd58395a78112e75673b3c4684263f495bab3147443ac4a06463a72fe45e53ac0eb8c11c2909b255836873d6c97df243274



 

 

16 

 
Klassificering och regulatorisk information 
Dosell är CE-märkt som medicinteknisk produkt (MDD klass I). Hela Dosell-enheten klassificeras som en applicerad 
del (”Applied Part”) typ BF, enligt IEC 60601-1. 
 
Patent 
Bolaget innehar fyra patent avseende läkemedelsdispensern Dosell. Ett svenskt patent (Vägghängd 
doseringsanordning), nr. 0602131-5, som beviljades den 19 maj 2009, ett EPO-patent, nr. 2073780, beviljat den 6 
april 2016 med giltighet i Frankrike, Tyskland och Storbritannien, ett patent i USA, nr 9414994, beviljat den 16 augusti 
2016 samt ytterligare ett svenskt patent under behandling (Doseringsanordning för farmaceutiska preparat II), nr. 
1700253 A1, som offentliggjordes den 17 april 2019. 
 
Det svenska patentet (Vägghängd doseringsanordning) är det enda patentet som per datumet för 
Bolagsbeskrivningens avgivande är upptaget i Bolagets balansräkning. Detta svenska patent apporterades in i 
MediRätt år 2009 till det bokförda värdet i Sjönell & Co Aktiebolag, som överlät patentet. Då patentet överläts satt 
Göran Sjönell som styrelseledamot i Bolaget och som styrelseordförande i Sjönell & Co Aktiebolag medan Barbro 
Sjönell satt som styrelsesuppleant i Bolaget samt som VD och styrelseledamot i Sjönell & Co Aktiebolag. Detta värde 
har skrivits ner på tio år tillsammans med utvecklingskostnader.  
 
Legal struktur 
IZafe Group AB ingår i en koncern. Koncernmoderbolaget är iZafe Group AB 556762–3391 och det helägda 
dotterbolaget Dosell AB 556898-3018 
 
Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer  
 
Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Delar av den nuvarande 
styrelsen utsågs på årsstämman den 10 april 2019, medan Thomas Ahlerup och Göran Hermansson valdes in i 
styrelsen på den extra bolagsstämman som hölls den 30 september 2019. Nedan redovisas styrelsemedlemmarnas 
födelseår, befattning och året de valdes in i styrelsen. 
  
Samtliga uppgifter härnedan avses per 2021-04-19. 

 
Thomas Ahlerup 
Styrelsens ordförande och Chef för Investerarrelationer 
Född 1961.  
Ingått i styrelsen sedan 2019. Styrelseordförande och Chef för Investerarrelationer sedan 2020. 
 

Thomas har 20 års erfarenhet av att stödja kunder i strategiska frågor och genomförande inom finansiell 
kommunikation, IR, M&A och IPO-listning, både avseende noterade och privata bolag. Thomas har haft strategiska 
positioner som rådgivare till Rud Pedersen Group, Tessin Nordic AB (publ.), CLX Communications AB (publ.), Hill + 
Knowlton Strategies Sweden AB samt Bts Group AB (publ). Oberoende i förhållande till större aktieägare och till 
bolaget och bolagsledningen. Thomas direkta och ev. indirekta innehav: 299 000 B-aktier. 

 
Ludvig Arbin  
Styrelseledamot 
Född 1972.  
Ludvig har ingått i styrelsen som ordinarie ledamot sedan årsstämman 2020. 
 

Ludvig är tidigare landstingsråd (L) i Uppsala län, där han var styrelseordförande för den offentligt drivna vården – 
inklusive Akademiska sjukhuset – samt för fastigheter och IT. Han har även varit kanslichef för 
patientorganisationen Riksförbundet cystisk fibros. Ludvig har en bakgrund i SACO och Sveriges ingenjörer samt har 
varit biträdande chef för LO, TCO och SACO:s gemensamma Brysselkontor. Ludvig är verksam som senior rådgivare 
inom Rud Pedersen Group. Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. Ludvigs direkta och ev. 
indirekta innehav: 87 500 B-aktier. 

 
Göran Sjönell 
Medgrundare och Styrelseledamot 
Född 1946. Har ingått i styrelsen sedan 2008, senast fram till och med ordinarie årsstämma 2020 som 
suppleant. Göran valdes in som ordinarie ledamot vid den ordinarie årsstämman den 25 juni 2020. 
 

Göran är specialist inom allmänmedicin och är medgrundare av iZafe Group AB (tidigare MediRätt AB), där han även 
var VD 2008 till 2012. Idag arbetar Göran deltid som husläkare. Han är uppfinnare till flera patent, däribland iZafes 
Dosell. Tidigare har Göran även varit ordförande för Sveriges allmänläkare och för allmänläkarnas 
världsorganisation WONCA. Han är även grundare till kvartersakutens mottagningar. Oberoende i förhållande till 
bolaget och dess större ägare. Görans direkta och ev. (via företag) indirekta innehav: 325 000 A-aktier och 1 346 406 
B-aktier. 
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Göran Hermansson 
Styrelseledamot 
Född 1953.  
Styrelseledamot sedan 2019. 
 

Göran har lång erfarenhet av marknaden för säkerhets- och trygghetslösningar. Görans karriär inom branschen 
påbörjades 1989 då han var med och byggde upp Securitas Direct, idag Verisure. Före han anslöt till iZafe som COO 
var han ansvarig för affärsutveckling för verksamhetsområdet Care, som utvecklar larmlösningar för äldre som vill 
leva ett aktivt och oberoende liv i sitt hem. Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget eller 
bolagsledningen. Görans direkta och ev. indirekta innehav: 760 000 B-aktier. 
 
Ledande befattningshavare 

 
Anders Segerström    
VD 
Född 1985.  
VD sedan 2019. 
 

Anders har arbetat med affärsutveckling, försäljning och bolagsledning i flera olika roller sedan 2005. Anders blev i 
januari 2017 VD för Sensec Personlig Säkerhet, och drev det till ett framgångsrikt och lönsamt bolag som 
förvärvades av MediRätt innan det ändrade namn till iZafe. Tidigare var Anders affärsområdeschef för samma bolag 
och före dess försäljningschef på bredbandsoperatören Net1. Anders har en examen i Business Management från 
IHM Business School. 
Anders direkta och ev. indirekta innehav: 210 031 B-aktier. 

 
Tobias Johansson 
Försäljningschef, partnerchef och vice VD 
Född 1983.  
Försäljningschef, partnerchef och vice VD sedan 2019. 
 

Tobias har sedan 2004 drivit egna bolag inom detaljhandel och affärsutveckling, där hans roll främst kretsat kring 
strategiutveckling och försäljning. Från 2017 till dagens roll var han försäljningschef för Sensec Personlig Säkerhet. 
Tobias direkta och ev. indirekta innehav: 9 784 B-aktier. 

 
Ida Almgren 
CFO 
Född 1991.  
CFO sedan 2020. 
 

Ida har mångåriga erfarenheter av arbete med och ansvar för affärsanalys och ekonomisk planering på etablerade 
bolag. Utöver det har Ida erfarenhet från arbete med tillväxtföretag och start-ups i olika utvecklingsskeden med 
fokus på bland annat strategiarbete och tillväxt. Ida kommer närmast från en befattning inom SAS där hon arbetat i 
en roll som Revenue Manager. Tidigare har Ida haft befattningen CFO på Thunderkick. Ida Almgren har en 
civilekonomexamen från Lunds universitet. 
Idas direkta och ev. indirekta innehav: -. 
 
REVISOR 

 
Johan Kaijser 
Auktoriserad revisor 
Auktoriserad revisor är Allians Revision och Redovisning AB med Johan Kaijser som huvudansvarig. 
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Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten 
Dotterbolaget Dosell AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för en bättre och säkrare 
läkemedelshantering i hemmet. Bolagets produkter minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och 
anhöriga och avlastar den offentliga vården. Dosell är en patenterad digital läkemedelsautomat placerad i hemmet som 
säkerställer att användaren får rätt läkemedel vid rätt tillfälle. Enkelt beskrivet är Dosell en uppkopplad behållare som 
portionerar ut tabletter i dospåsar vid önskad tidpunkt. Produkten är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner 
användaren när det är dags för medicinintag. Då Dosell är uppkopplad mot nätet kan den fjärrstyras av vårdpersonal eller 
anhöriga, samt larma vid behov. E-hälsa och uppkopplad vård är ett snabbt växande område på marknaden och en rad 
digitala applikationer, som exempelvis kan mäta vikt, puls eller fysisk aktivitet, ska på sikt kunna kopplas till Dosell. På så 
sätt kan användaren fortsätta bo hemma samtidigt som det frigör resurser för vårdcentraler och sjukhus. 
 
Bolagets säte är i Stockholm. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
iZafe Group tillfördes i januari 2021 drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 8 B från genomförd 
företrädesemission 2019. VD och styrelse utnyttjade alla sina teckningsoptioner. 

Pilotprojektet med omsorgsföretaget Attendo har slutförts med goda resultat. Nu pågår en utvecklingsfas av Dosell i 
nära dialog med Attendo för att nå ännu fler brukare. 

iZafe Group tillfördes i april 2,6 MSEK innan emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 9.  

Som ett resultat av lyckade pilotprojekt förbeställde Bolagets partners 450 läkemedelsrobotar inför 2021. 
 
Under året har arbetet med Dosell Konsument inletts och planeras att lanseras under första halvan av 2021. Detta 
projekt innebär att Dosell ska erbjudas till hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvården och 
då bli Nordens första konsumentversion och vara marknadens mest lättanvända, säkra och priseffektiva 
läkemedelsrobot. 

 
Två pilotprojekt har inletts i två finska kommuner tillsammans med partnern Vivago. Utöver dessa kommer Dosell att 
inkluderas i ett flertal upphandlingar i Finland under 2021. 

 
Samarbete med det amerikanska internationella vårdbolaget Hippo Technologies är i uppstart för att utveckla en 
helhetstjänst för läkemedelsdispensering baserad på Dosell. 

 
Coronapandemin påverkade kommuner och andra samarbetspartners förmåga att prioritera resurser till att få igång 
arbetet med Dosell vilket har lett till att lanseringen har tagit längre tid än förväntat. Att arbetet med att nå ut till fler 
brukare förhalats är en direkt effekt av världspandemin.  
 
Flerårsjämförelse, koncernen 
(Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 8 904 14 328 7 571 155 0 
Rörelseresultat -12 112 -22 565 -10 739 -4 238 -6 468 
Årets resultat -12 754 -23 116 -11 312 -4 268 -6 356 
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK* -0,4 -0,7 -0,4 -0,1 -0,2 
Balansomslutning 35 080 71 752 43 580 13 714 8 092 
Soliditet 84% 51% 23% 82% 67% 
Antal anställda, årsmedeltal 13 13 6 1 1 
Antal anställda, vid periodens slut 9 14 13 1 1 
 
*Resultat per aktie för tidigare år är omräknat utifrån det vägda genomsnittet av utestående aktier för 2020. 
 
Flerårsjämförelse, moderbolaget 2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 1 971 364 0 155 0 
Rörelseresultat -8 079 -13 918 -10 947 -4 240 -2 689 
Årets resultat -18 032 -14 194 -11 289 -4 271 -6 381 
Balansomslutning 36 993 70 785 38 860 13 709 8 085 
Soliditet 89% 65% 26% 81% 67% 
 
Definition av nyckeltal se not 45. 
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Resultat och ställning koncernen 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 8 904 Tkr (14 328) och består dels av intäkter hänförlig till försäljning av 
larm- och säkerhetsprodukter och dels försäljning hänförlig till den digitala läkemedelsroboten Dosell. För år 2020 
ingår endast omsättning för perioden januari-juni från iZafe AB som säljer larm- och säkerhetsprodukter, eftersom 
bolaget såldes i juli. För jämförelseåret inkluderas iZafe AB för hela året. Vinst vid avyttringen av iZafe AB uppgår till 
14 000 Tkr och redovisas som en övrig rörelseintäkt. 
 
Rörelsens kostnader uppgick till 35 614 tkr (36 893), kostnaderna har minskat som följd av avyttring av 
dotterbolaget iZafe AB samtidigt som kommersialisering och övrig utveckling tillsammans med underhåll av 
läkemedelsroboten Dosell medför högre kostnadsmassa. 
 
Koncernens balansomslutning vid årets utgång uppgick till 35 080 Tkr (71 752). Avyttringen av iZafe AB under året 
har inneburit att bolagets balansomslutning minskat markant. Väsentliga poster i balansräkningen är immateriella 
anläggningstillgångar, vilka till stor del hänförs till utvecklingskostnader avseende Dosell uppgående till 23 906 Tkr 
(27 830). Bolagets likvida medel uppgick till 2 548 Tkr (7 467) samt fordringar avseende tecknat men ej inbetalt 
aktiekapital uppgick till 4 014 Tkr (7 009). Detta till följd av tecknande av aktier avseende 
teckningsoptionsoptionsprogram TO8B i slutet av år 2020. 
 
Resultat och ställning moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs koncerngemensamma funktioner, VD och ekonomichef är anställda i detta bolag. 
Nettoomsättningen i moderbolaget avser management fee till dotterbolagen. Externa kostnader i bolaget avser 
huvudsakligen noteringsrelaterade kostnader. 
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolagets verksamhet består av försäljning av den patenterade läkemedelsroboten Dosell samt därtill tillhörande 
abonnemangsavgifter. Dosell har relativt nyligen lanserats på marknaden. Det går därmed ännu inte att dra några 
långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkten eller se några trender för försäljnings- och 
resultatutveckling. Kommande månaders försäljning av Dosell kommer att ha väsentlig påverkan på bolagets 
verksamhet och framtida finansiella ställning och resultat. Hur väl de olika pilotprojekten tas emot och 
efterkommande beställningar är av stor vikt för framtiden. Vidare är även lanseringen av konsumentversionen av 
Dosell en mycket central del i hur bolagets framtid blir. Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är 
svåra att skydda genom registrering. 
 
Förväntad framtida utveckling 
Den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell har lanserats under året. Införsäljningen och lanseringen av 
Dosell kommer att ha väsentlig påverkan på bolagets verksamhet och framtida finansiella ställning och resultat. Det 
går inte ännu att dra några slutsatser om marknadens acceptans av produkten eller förutspå tydliga trender 
beträffande bolagets försäljnings- och resultatutveckling. 
 
Finansiering och fortsatt drift 
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och 
lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet även 
om det allmänna marknadsläget för tillförsel av likviditet i sig är positiv. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att 
utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmaste 12 månaderna 
har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. 
 
Det är styrelsens bedömning att de väsentliga osäkerhetsfaktorer som är kopplade till Covid-19 pandemin inte 
bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet påverkas inom 
överskådlig tid. Likväl som ifjol har styrelsen och ledningen till följd av Covid-19 pandemin vidtagit en rad 
förebyggande åtgärder enligt de möjligheter som regeringen och myndigheter ställt till förfogande. Givet att det är 
osäkert när kommuner och vårdbolag kommer att ha möjlighet att omallokera sina resurser från arbetsuppgifter 
relaterade till pandemin är det inte möjligt att veta när dessa kan komma igång ordentligt med Dosell och de ökande 
intäkterna därifrån är skjutna på obestämd framtid. 
 
Bolagsstyrning 
iZafe Group AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från och med den 1 juli 2019. För beskrivning av hur 
företaget hanterar bolagsstyrningsfrågor hänvisas till Bolagsstyrningsrapporten. 
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Förslag till resultatdisposition 
 
Bolagsstämman har att behandla (SEK) 
Överkursfond 59 090 686 
balanserat resultat -42 041 486 
årets resultat    -18 031 776 

   -982 576 

Styrelsen föreslår att  

i ny räkning överförs   -982 576 
   -982 576 
 
Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, 
rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 
 
Koncernens resultaträkning  
 
(Tkr) Not 2020 2019 
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 5,6 8 904 14 328 
Övriga intäkter 8 14 598   0 

Summa intäkter  23 502 14 328 

Rörelsens kostnader    
Handelsvaror  -1 259 0 
Övriga externa kostnader 9, 10 -17 733 -17 723 
Personalkostnader 11 -11 233 -12 874 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar    
Och immateriella tillgångar 9, 12 -5 365 -5 757 
Övriga rörelsekostnader 13  -24   -539 
Summa rörelsens kostnader  -35 614 -36 893 

Rörelseresultat 5 -12 112 -22 565 

Resultat från finansiella poster 
    

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 14 0 -28 

Finansiella intäkter 15 1 3 
Finansiella kostnader 9, 16  -731   -614 
Resultat efter finansiella poster  -12 842 -23 204 

Inkomstskatt 17 88   88 

ÅRETS RESULTAT  -12 754 -23 116 
 
Rapport över koncernens totalresultat (Tkr)  2020 2019 
Årets resultat  -12 754 -23 116 
Övrigt totalresultat  0   0 
ÅRETS TOTALRESULTAT  -12 754 -23 116 
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 34 -0,4 -0,7 
 
Resultatet hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare. 
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Koncernens balansräkning  
 

(Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Balanserade utvecklingsutgifter 18 23 906 27 830 
Patent 19 129 154 
Goodwill 20 0 13 387 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 21 0 7 795 
Inventarier 22 0 2 143 
Nyttjanderättstillgångar 9, 23 0 719 
Andra långfristiga fordringar 25 0 225 

Summa anläggningstillgångar  24 035 52 253 

Omsättningstillgångar    
Färdiga varor och handelsvaror  2 303 503 
Kundfordringar 26 21 3 091 
Övriga fordringar 27 5 700 8 315 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26, 28 473 123 
Likvida medel 29 2 548 7 467 
Summa omsättningstillgångar  11 045 19 499 

SUMMA TILLGÅNGAR  35 080 71 752 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital    
Aktiekapital 30 32 862 28 928 
Ej registrerat aktiekapital  1 216 3 186 
Övrigt tillskjutet kapital 31 59 151 55 796 
Balanserat resultat inklusive årets resultat 32 -63 771 -51 017 

Summa eget kapital  29 458 36 893 

Avsättningar    
Uppskjuten skatteskuld 17 0 1 668 

Summa uppskjuten skatteskuld  0 1 668 
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 36 0 4 150 
Summa långfristiga skulder  0 4 150 
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 36 0 300 
Leasingskuld  0 737 
Övriga räntebärande skulder 38 750 5 750 
Leverantörsskulder  2 237 6 877 
Aktuella skatteskulder  114 539 
Övriga skulder  1 022 599 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 1 499 14 239 
Summa kortfristiga skulder  5 622 29 041 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  35 080 71 752 
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Koncernens förändring i eget kapital  
 
 
 
(Tkr) 

Aktiekapital Ej registrerat 
Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

Kapital 

Balanserat 
resultat 

inklusive årets 
Resultat 

Totalt eget 
Kapital 

Ingående balans 1 januari 2019  14 630 165 23 223 -27 901 10 117 

Totalresultat      
Årets resultat    -23 116 -23 116 
Summa totalresultat    -23 116 -23 116 
Transaktioner med aktieägare      
Pågående nyemission  165 3 021 3 823  7 009 
Nyemission  12 163  26 573  38 736 
Emission med stöd av konvertibler 1 883  6 217  8 100 
Emission med stöd av teckningsrätter 87  176  263 
Teckningsoptioner, inbetalda premier   60  60 
Emissionskostnader   -4 276  -4 276 
Summa transaktioner med aktieägare 14 298 3 021 32 573  49 892 

Utgående balans 31 december 2019 28 928 3 186 55 796 -51 017 36 893 

Ingående balans 1 januari 2020  28 928 3 186 55 796 -51 017 36 893 
Totalresultat      
Årets resultat    -12 754 -12 754 
Summa totalresultat    -12 754 -12 754 

Transaktioner med aktieägare      
Pågående nyemission  3 186 -3 186   0 
Emission med stöd av teckningsrätter
  748 1 216 3 697  5 661 

Teckningsoptioner, inbetalda premier     0 
Emissionskostnader   -342  -342 
 
Summa transaktioner med aktieägare
  

3 934 -1 970 3 355  5 319 

Utgående balans 31 december 2020 32 862 1 216 59 151 -63 771 29 458 

 
Det egna kapitalet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Kassaflödesanalys koncernen 
 

(Tkr) Not 2020 2019 

Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  -12 112 -22 565 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:    
Avskrivningar 12 5 365 5 757 
Resultat avyttring andelar i koncernföretag 8 -14 000 0 
Resultat utrangering anl. Tillgångar  0 538 
Erhållen ränta 15 1 3 
Erlagd ränta m.m. 16 -731 -614 

Betald inkomstskatt  0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -21 477 -16 881 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
 

 
 

Minskning(+)/ökning(-) av varulager  -1 800 -503 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  3 705 -412 

Minskning(-)/ökning(+) av skulder  -4 995 2 477 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -24 567 -15 319 

Investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag  0 -1 400 
Avyttring av koncernföretag 42 20 397 0 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 18 -863 -2 941 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 22 -715 -1 229 

Förändring finansiella anläggningstillgångar 25 225 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  19 044 -5 570 

Finansieringsverksamheten    
Nyemission netto efter emissionskostnader  5 938 9 189 
Upptagna lån 39 4 000 21 828 
Amortering av lån 39 -9 400 -1 420 
Förändring av checkräkningskredit 39 803 -1 603 

Amortering av leasingskuld 39 -737 -845 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  604 27 149 

Årets kassaflöde  -4 919 6 260 

Likvida medel vid årets början  7 467 1 207 

Likvida medel vid årets slut 29 2 548 7 467 
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Moderbolagets resultaträkning 
 

(Tkr) Not 2020 2019 

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 6, 7 1 971   364 

Summa intäkter  1 971 364 
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 7, 10 -4 721 -7 639 
Personalkostnader 11 -5 314 -2 838 
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 12 0 -3 781 
Övriga rörelsekostnader 13 -15   -24 

Summa rörelsens kostnader  -10 050 -14 282 

Rörelseresultat  -8 079 -13 918 

Resultat från finansiella poster    
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är    
Anläggningstillgångar 14 -9 392 -28 
Räntekostnader och liknande resultatposter 16  -561   -248 

Resultat efter finansiella poster  -18 032 -14 194 

Inkomstskatt 17  0   0 

ÅRETS RESULTAT  -18 032 -14 194 
 
Årets resultat överensstämmer med summa totalresultat 
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Moderbolagets balansräkning 
 

(Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 24 30 000 58 000 
  30 000 58 000 

Summa anläggningstillgångar  30 000 58 000 

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag  92 453 
Övriga fordringar 27 4 342 8 130 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 28 228 0 
  4 662 8 583 
Kassa och bank 29 2 331 4 202 

Summa omsättningstillgångar  6 993 12 785 

SUMMA TILLGÅNGAR  36 993 70 785 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 30 32 862 28 928 

Ej registrerat aktiekapital  1 216 3 186 
Fritt eget kapital 32, 33 34 078 32 114 
Överkursfond  59 091 55 736 
Balanserat resultat  -42 041 -27 848 
Årets resultat  -18 032 -14 194 
  -982 13 694 

Summa eget kapital  33 096 45 808 

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  749 4 934 
Skulder till koncernföretag  0 11 789 
Aktuella skatteskulder  108 234 
Övriga kortfristiga skulder 39 1 705 5 840 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 1 335 2 180 
  3 897 24 977 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  36 993 70 785 
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Moderbolagets förändring i eget kapital 
 

(Tkr) Aktiekapital Ej registrerat 
aktiekapital 

Fond för balanserade 
Utvecklingsutgifter 

Överkursfond Övrigt fritt eget 
Kapital 

Totalt eget 
Kapital 

Ingående balans 1 januari 2019 14 630 165 28 836 23 223 -56 743 10 111 

Totalresultat       
Årets resultat     -14 194 -14 194 
Summa totalresultat     -14 194 -14 194 
Övrigt       
Fond för utvecklingsutgifter   -28 836  28 836  
Summa   -28 836  28 836  

Transaktioner med aktieägare       
Pågående nyemission 165 3 021  3 823  7 009 
Nyemission 12 163   26 573  38 736 
Emission med stöd av 
konvertibler 1 883   6 217  8 100 

Emission med stöd av 
teckningsrätter 87   176  263 

Teckningsoptioner, inbetalda 
premier     60 60 

Emissionskostnader    -4 276  -4 276 
Summa transaktioner med 
aktieägare 14 298 3 021  32 513 60 49 892 

Utgående balans 31 december 
2019 

 
28 928 

 
3 186 

 
0 

 
55 736 

 
-42 042 

 
45 808 

Ingående balans 1 januari 2020  
28 928 

 
3 186 

 
0 

 
55 736 

 
-42 042 

 
45 808 

Totalresultat       
Årets resultat     -18 032 -18 032 
Summa totalresultat     -18 032 -18 032 
Transaktioner med aktieägare       
Pågående nyemission 3 186 -3 186    0 
Emission med stöd av 
teckningsrätter 748 1 216  3 697  5 661 

Emissionskostnader    -342  -342 
Summa transaktioner med 
aktieägare 3 934 -1 970  3 355  5 319 

Utgående balans 31 december 
2020 32 862 1 216 0 59 091 -60 073 33 096 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 
  2020-01-01 2019-01-01 
(TSEK) Not 2020-12-31 2019-12-31 
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  -8 079 -13 918 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:    
Avskrivningar 12 0 3 781 
Resultat utrangering anl. Tillgångar  0 24 
Erlagd ränta 16 -561 -248 
Betald inkomstskatt  0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  -8 640 -10 361 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -11 322 -964 
Minskning(-)/ökning(+) av skulder  -3 244 -8 936 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -23 206 -20 261 

Investeringsverksamheten    

Förvärv av koncernföretag  0 -1 400 
Avyttring av koncernföretag 42 20 397 0 
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 18 0 -2 191 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  20 397 -3 591 

Finansieringsverksamheten    
Nyemission netto efter emissionskostnader  5 938 9 189 
Upptagna lån  4 000 19 853 
Amortering av lån  -9 000 -2 195 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  938 26 847 

Årets kassaflöde  -1 871 2 995 

Likvida medel vid årets början  4 202 1 207 

Likvida medel vid årets slut 29 2 331 4 202 
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Noter 
 
Not 1 Allmän information 
 
Koncernens verksamhet innefattar utveckling och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer kvalitativ och 
säker hälso- och sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Koncernen utvecklar 
och säljer produkten Dosell, med syftet att främja tillförlitlig och säker medicinering. 
 
Koncernens moderföretag, iZafe Group AB (org.nr 556762-3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, 
Sverige. Huvudkontor och huvudsaklig verksamhetsort ligger på Grev Turegatan 11A, 114 46 Stockholm. Bolagets B-
aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. 
 
Koncernen består av moderbolaget iZafe Group AB (publ) samt det helägda dotterbolaget Dosell AB. 
 
Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen den 5 maj 2021 för publicering och kommer att föreläggas 
årsstämman den 14 juni 2021 för godkännande. 
 
Not 2 Redovisningsprinciper 
 
Förutsättningar vid upprättande av koncernens och moderbolagets finansiella rapporter 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa 
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 
 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell 
rapportering rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt tillämpliga uttalanden 
(UFR) tillämpats. 
 
Moderbolagets redovisningsprinciper är enhetliga med koncernens, med de undantag och tillägg som framgår i 
Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna för 
moderbolaget framgår under rubriken, Moderbolagets redovisningsprinciper. 
 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även är rapporteringsvalutan för både moderbolaget och 
koncernen. Belopp redovisas i tusentals kronor (TSEK), om inte annat anges. Belopp inom parentes avser 
föregående års värde. 
 
Värderingsgrunder vid upprättande av de finansiella rapporterna 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 
 
Nya eller ändrade standarder som tillämpas av koncernen 
Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2020. 
Ingen av dessa bedöms ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2020 och har 
inte tillämpats vid upprättandet av denna årsredovisning. De nya standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft 
förväntas inte att få någon väsentliga påverkan på koncernens finansiella rapporter. 
 
Klassificering av tillgångar och skulder 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller 
betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 
 
Koncernredovisning 
Koncernen omfattar moderbolaget samt dotterbolag inom koncernen där moderbolaget har ett bestämmande 
inflytande, vilket innebär att moderbolaget exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från dotterbolaget och kan 
påverka avkastningen genom sitt bestämmande inflytande. Dotterbolagens finansiella rapporter redovisas i 
koncernredovisningen från och med den tidpunkt då bestämmande inflytande uppnås och fram till och med den dag 
då det bestämmande inflytandet upphör. 
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett 
dotterbolag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar och skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av 
det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. Identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen.  
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. I de fall köpeskillingen överstiger de identifierade 
förvärvade nettotillgångarna redovisas det överskjutande beloppet som goodwill. Om anskaffningsvärdet 
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understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas 
mellanskillnaden direkt i rapport över totalresultat. 
 
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 
 
Intäkter från avtal med kunder 
Koncernens intäkter utgörs av kundrelaterade intäkter från försäljning av läkemedelsroboten Dosell samt 
personlarm och trygghetslarm såsom varuförsäljning, anslutningsavgifter, abonnemangsavgifter och 
serviceintäkter. Intäkter redovisas till verkligt värde, vilket vanligtvis är försäljningsvärdet för den aktuella perioden, 
efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt. Intäkten redovisas i samband med att prestationsåtagandet gentemot 
kund är uppfyllt och när kontrollen av en tjänst överförs till kunden. Modellen för intäktsredovisning baseras på fem-
stegsmodellen: 
 

§ Identifiera kontraktet med en kund 
§ Identifiera alla individuella prestationsförpliktelser inom kontraktet 
§ Bestäm transaktionspriset 
§ Fördela priset till prestationsförpliktelserna 
§ Bokför intäkter då prestationsförpliktelserna är uppfyllda 

 
Intäktsflöden 
Dosell säljs dels till partners och dels till kommuner. Partnern köper hårdvaran Dosell, som dom sedan hyr ut till 
slutkunden. Dosell fakturerar partnern dels ett engångsbelopp för hårdvaran, och dels en månatlig 
abonnemangskostnad för varan. Från senvåren 2021 kommer Dosell även att säljas direkt till konsument.  
 
Kommuner hyr Doseller och betalar för detta en månatlig abonnemangsavgift. Abonnemangsavgifter intäktsförs i 
den period som avgiften avser. Försäljning av hårdvaran intäktsförs när de väsentligaste risker och förmåner som är 
förknippade med ägandet övergått till köparen, normalt när kunden har varorna i sin besittning. Abonnemanget har 
en initial kontraktstid om 12- 36 månader och förlängs därefter automatiskt med 1 år om inte uppsägning sker 
senast tre månader före ursprungliga avtalstidens utgång. 
 
Fram till och med försäljningen av dotterbolaget iZafe AB hade koncernen även intäkter från person- och 
trygghetslarm som säljs i abonnemangsform med en förutbestämd fast månadskostnad per enhet. Abonnemanget 
har en initial kontraktstid om 12-36 månader och förlängs därefter automatiskt med 1 år om inte uppsägning sker 
senast tre månader före ursprungliga avtalstidens utgång. 
 
Avtalstillgångar och avtalsskulder 
Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetalningar leder till fakturerade kundfordringar, ofakturerade 
kundfordringar (avtalstillgångar) samt förskott från kunder (avtalsskulder) i koncernens balansräkning. Ofakturerade 
kundfordringar redovisas i balansposten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Fakturerade men ännu inte 
tillhandahållna tjänster redovisas i balansposten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Betalningsvillkoren 
varierar från kontrakt till kontrakt och beror på vad som avtalats med kunden. 
 
Statliga bidrag 
I enlighet med IAS 20 redovisas statliga bidrag i resultaträkningen när det föreligger en rimlig säkerhet att bolaget 
kommer att uppfylla kraven som följer med bidragen och att bidragen kommer att erhållas. De statliga bidragen har 
redovisats som en övrig rörelseintäkt under de perioder som bidraget ska kompensera. Under 2020 har koncernen 
fått tillgång till statliga stöd som en del av de åtgärder som myndigheterna vidtagit. De statliga stöden är hänförliga 
till korttidspermitteringar och nedsättning av sociala avgifter. Ersättning för korttidspermittering uppgår under året 
till 592 tkr och redovisas som en övrig rörelseintäkt. Den allmänna nedsättningen av sociala avgifter under perioden 
mars-juni 2020 medför att personalkostnaden blir lägre. 
 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodohavanden och fordringar, utdelningsintäkter och 
valutakurseffekter. Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir 
lika med det redovisade värdet av fordran. 
 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. 
 
Finansiella kostnader består av räntekostnader på upplåning, leverantörsskulder, valutakurseffekter samt övriga 
finansiella kostnader. Låneutgifter redovisas i resultatet i den period de uppkommer. 
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Segmentsredovisning 
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra 
sig kostnader, vars rörelse regelbundet granskas av koncernens högste verkställande beslutsfattare som underlag 
för beslut om fördelning av resurser till segmentet och bedömning av dess resultat samt om vilket det finns 
fristående finansiell information. Koncern VD är högste verkställande beslutsfattare. Koncernens verksamhet har 
varit uppdelad i två segment fram till och med försäljningen av iZafe AB; iZafe Security för personlarm och iZafe 
Healthcare för trygghetslarm och Dosell. Per bokslutsdatum har koncernen endast ett rörelsesegment; Dosell. 
 
Ersättning till anställda 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
 
Koncernen betalar fastställda avgifter till oberoende företag avseende flera statliga planer och försäkringar för 
enskilda anställda. Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver 
betalningen av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period som de tillhörande 
personaltjänsterna erhålls. 
 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en 
anställd accepterat frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar ersättning vid uppsägning 
när den bevisligen är förpliktad att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till 
återkallande. 
 
Resultat per aktie 
Beräkning av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare 
och på det vägda genomsnittliga antal aktier utestående under perioden. 
 
Leasing 
Vid tecknandet av nya leasingavtal redovisas en nyttjanderättstillgång samt en leasingskuld i balansräkningen. 
Anskaffningsvärdet utgörs av de diskonterade återstående leasingavgifterna för icke uppsägningsbara 
leasingperioder. Möjliga förlängningsperioder inkluderas om koncernen är rimligt säker på att dessa kommer att 
nyttjas. Leasingavtalet kan komma att förändras under leasingperioden varvid omvärdering av leasingskulden och 
nyttjanderättstillgången sker. Leasingavgifter fördelas mellan amortering på leasingskulden och betalning av ränta. 
Koncernens enda väsentliga leasingavtal har under året varit hyra av kontorslokal. Per bokslutsdatum har kontraktet 
utgått och nytt kontrakt har tecknats per 1 april 2021. 
 
Bolaget tillämpar lättnadsreglerna avseende leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde samt 
kortidsleasingavtal. Dessa leasingavtal redovisas som kostnad den period som nyttjandet sker. 
 
Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden. Samtliga leasingavtal i 
koncernen där bolaget är leasegivare redovisas som operationella. Bolaget tillämpar den praktiska lösningen att inte 
upplysa om omfattningen och tidpunkten för prestationsåtaganden som är ouppfyllda då de avtal som avses gäller 
tjänster som konsumeras av kunden i takt med tillhandahållandet. 
 
Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt den valutakurs som föreligger på 
transaktionsdagen. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i 
rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella 
poster. Valutakursdifferenser redovisas i resultatet för den period i vilka de uppstår. 
 
Inkomstskatt 
Koncernens totala skatt omfattar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom 
då underliggande transaktioner redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. 
 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet 
enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det 
redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 
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Immateriella tillgångar 
 
Goodwill 
Koncernens goodwill avser i sin helhet goodwill som uppkommit i samband med rörelseförvärv och utgörs av det 
belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i förvärvade dotterbolags 
nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill fördelas till relevant kassagenererande enhet, den skrivs inte av utan 
prövas för nedskrivningsbehov årligen, eller oftare om indikationer uppkommer som tyder på att tillgången i fråga 
har minskat i värde. Redovisning sker till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. 
En redovisad nedskrivning av goodwill kan inte återföras i en senare period. Per bokslutsdagen finns det ej längre 
någon goodwill i koncernen eftersom denna hänfördes till iZafe AB som avyttrats under året. 
 
Balanserade utvecklingsutgifter 
Balanserade utvecklingsutgifter redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperioder från och med 
att produkten är färdigutvecklad. Utvärdering av nyttjandeperioden sker kontinuerligt och beräknade 
nyttjandeperioder är följande: 
 
Balanserade utvecklingsutgifter 3-10 år 
 
Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts utvecklingsfas redovisas som immateriell tillgång förutsatt att de 
uppfyller följande krav: 
 

§ Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den, 
§ Företaget har för avsikt att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den, 
§ Det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella tillgången, 
§ Företaget kan visa hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika framtida ekonomiska 

fördelar, 
§ Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 

använda eller sälja den immateriella tillgången, och 
§ De utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt 

 
Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som 
tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
 
Patent 
Utgifter för patent redovisas som immateriell tillgång då de förväntas generera framtida ekonomiska fördelar och 
kriterierna enligt IAS 38 Immateriella tillgångar är uppfyllda. Patent redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperioder. Utvärdering av nyttjandeperioden sker kontinuerligt och beräknade nyttjandeperioder är följande: 
 
Patent 20 år 
 
Skälen till den längre avskrivningstiden är dels att ledtiden för beviljat patent till utvecklad och testad produkt som 
kan säljas är ovanligt lång i sjukvården, dels att sjukvårdens omställningsförmåga är förhållandevis trög, vilket 
innebär att en insåld produkt kan förväntas bli använd över lång tid. 
 
Övriga immateriella tillgångar 
Övriga immateriella tillgångar avser i sin helhet tillgångar som uppkommit i samband med rörelseförvärvet av iZafe           
AB och hänförs till kundavtal och egenutvecklat datorsystem. Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av 
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperioder. Utvärdering av nyttjandeperioden sker kontinuerligt och 
beräknade nyttjandeperioder är följande: 
 
Kundavtal 10 år 
Datorsystem 10 år 
 
Per bokslutsdagen finns det ej längre några Övriga immateriella tillgångar i koncernen eftersom dessa hänfördes till 
iZafe AB som avyttrats under året. 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspris samt utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet 
av tillgången för att bringa den på plats och i skick för att användas. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperioder. Utvärdering av nyttjandeperioden sker kontinuerligt och beräknade nyttjandeperioder är 
följande: 
 
Inventarier                              5 år 
Nyttjanderättstillgångar 3 år 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 2165c02b9fa6c35b8b10fdd159452fd58395a78112e75673b3c4684263f495bab3147443ac4a06463a72fe45e53ac0eb8c11c2909b255836873d6c97df243274



 

 

32 

 
Per bokslutsdagen finns det ej längre några inventarier i koncernen eftersom dessa hänfördes till iZafe AB som 
avyttrats under året. 
 
Det redovisade värdet för materiella anläggningstillgångar tas bort ur balansräkningen vid utrangering, avyttring eller 
när inga framtida ekonomiska fördelar förväntas av tillgången. Vinst eller förlust vid avyttring eller utrangering av en 
tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde (efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader). Vinst eller förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad i resultaträkningen. 
 
Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, testas vid varje rapportperiods slut för att fastställa eventuella 
nedskrivningsbehov. Redovisat värde testas också när indikation om en värdenedgång har identifierats. En tillgång 
skrivs ned om redovisat värde överstiger dess återvinningsvärde, där återvinningsvärdet definieras som det högsta 
av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. 
Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden som tillgången bedöms generera med en 
räntesats som återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de kassagenererande 
enheternas specifika risker. En separat tillgång hänförs till den minsta kassagenererande enhet där oberoende 
kassaflöden kan fastställas. Nedskrivningar belastar resultatet. Nedskrivningar av tillgångar hänförliga till en 
kassagenererande enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga 
tillgångar som ingår i enheten. 
 
Företaget fastställer även vid varje rapporteringstillfälle om det finns indikationer på att en tidigare nedskrivning av 
en tillgång, förutom goodwill, helt eller delvis inte längre är motiverad. En reversering av nedskrivningen görs endast i 
den utsträckning som tillgångens redovisade värde inte överstiger vad företaget skulle ha redovisat (efter 
avskrivningen) om företaget inte hade gjort några nedskrivningar för tillgången. Återföringar av nedskrivningar 
redovisas i resultaträkningen. 
 
Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar 
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens 
kontrakterade kassaflöden samt karaktären på tillgången. De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av 
följande kategorier: finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen. 
 
För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar som normalt inte säljs utanför koncernen och där syftet 
med innehavet är att erhålla kontraktsenliga kassaflöden Samtliga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella 
tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde. Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Vid anskaffning av finansiella tillgångar redovisas förväntade kreditförluster löpande under innehavstiden, normalt 
med beaktande av kreditförlustrisk inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditrisken ökat väsentligt 
reserveras för de kreditförluster som förväntas inträffa under hela tillgångens löptid. Utifrån historiska data gällande 
betalningsmönster och betalningsförmåga hos motparten bedöms de förväntade kreditförlusterna vara begränsade. 
 
Finansiella skulder 
Koncernen har endast finansiella skulder som klassificeras och värderas till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisning sker inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. 
 
Upplupet anskaffningsvärde 
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag 
för amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala 
skillnaden mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för 
nedskrivningar. Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden 
över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den 
finansiella skulden. Finansiella fordringar och skulder med kort löptid redovisas till nominellt värde utan 
diskontering. 
 
Nedskrivningsprövning 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger 
för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Koncernen väljer en nedskrivningsmetod baserat på 
om det skett en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. Koncernen tillämpar den förenklade ansatsen för att beräkna 
reserven för förväntade kundförluster som finns i IFRS 9 gällande kundfordringar och avtalstillgångar. Metoden 
kräver att en reservering görs för förväntade kundförluster för kundfordringarnas och avtalstillgångarnas  
hela löptid. 
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Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som 
likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. På grund av att bankmedel är 
betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av nominellt belopp. 
 
Varulager 
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs 
med användning av först in, först ut metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i 
den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Erforderlig avsättning görs för 
inkurans med hänsyn till artiklarnas ålder och artikelstatus. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- eller utbetalningar. 
 
Eventualförpliktelse 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars 
förekomst bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisats 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 
 
Eget kapital 
Transaktionskostnader som är direkt hänförbara till emission av nya stamaktier eller optioner redovisas i eget 
kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, RFR 
2 Redovisning för juridisk person samt tillämpliga uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att 
moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa av EU antagna IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt. 
 
De ändringar i RFR 2 Redovisning i juridiska personer som träder ikraft fr.o.m. 1 januari 2020 har inte haft någon 
väsentlig påverkan på moderbolagets finansiella rapporter. 
 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 
moderbolagets finansiella rapporter. 
 
Klassificering och uppställningsformer 
Moderbolagets resultat- och balansräkning är uppställd enligt Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 
1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst 
redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av 
avsättningar som egen rubrik. 
 
Andelar i koncernföretag 
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
nedskrivningar. Prövning av värdet av andelarna görs när det finns indikation på att värdet minskat. 
Förvärvsrelaterade utgifter ingår som en del i anskaffningsvärdet. Erhållen utdelning redovisas i resultaträkningen. 
 
Aktieägartillskott 
Bolaget redovisar aktieägartillskott i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden. 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den 
mån nedskrivning ej erfordras. 
 
Finansiella instrument 
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9 förutom vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet av kundfordringar, 
avtalstillgångar och övriga fordringar där samma principer för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering 
tillämpas som i koncernen. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus 
eventuella nedskrivningar och finansiella omsättningstillgångar till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt 
värde med avdrag för försäljningskostnader. 
 
Leasing 
Moderbolaget tillämpar undantaget gällande tillämpningen av IFRS 16, Leasing, vilket innebär att all leasing 
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 
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Not 3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 
 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör uppskattningar och 
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Dessa uppskattningar och antaganden grundas på tidigare erfarenheter och på ett 
antal andra faktorer som under rådande förhållanden verkar rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. Det verkliga utfallet kan 
avvika från dessa uppskattningar och antaganden. Uppskattningarna och antagandena ses över kontinuerligt för att 
identifiera faktorer som kan påverka det initiala antagandet. Ändring av uppskattningarna redovisas i den period 
ändringen inträffade. De områden som innefattar en hög grad av bedömning och som är av väsentlig betydelse för 
koncernen anges nedan. 
 
Balanserade utvecklingsutgifter 
Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt av produkter och bestämning av 
huruvida kraven för aktivering av utvecklingsutgifter är uppfyllda kräver bedömningar. Efter aktivering övervakar 
koncernledningen huruvida redovisningskraven för utvecklingskostnader uppfylls även fortsättningsvis och om det 
finns indikationer på att de aktiverade utgifterna kan vara utsatta för en värdenedgång. Nedskrivningsbehovet av 
aktiverade utvecklingsutgifter prövas minst årligen. 
Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om enhetens återvinningsvärde är högre än dess redovisade värde. 
Återvinningsvärdet har beräknats på basis av enhetens nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av enhetens förväntade 
framtida kassaflöden. Osäkerhet föreligger om framtida kassaflöden, samt de räntesatser som ligger till grund för 
diskonteringsfaktorn som används vid nuvärdesberäkningen, se not 18. 
 
Not 4 Finansiella risker och finansiella instrument 
 
Ansvaret för att utforma koncernens finansiering och finansiell riskhantering åligger styrelsen och verkställs av 
ekonomichefen. Riskerna utvärderas årligen i samband med budgetarbetet samt löpande under året vid behov. 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och 
ränterisk. Den övergripande målsättningen är att minimera negativa effekter på koncernens resultat och att hantera 
dessa risker på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Kreditrisk 
Kreditrisk är risken för att de parter som koncernen har en fordran på inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom 
förorsaka koncernen en finansiell förlust. Kreditrisken i kundfordringar är relativt sett begränsad med hänsyn till att 
koncernens kundbas är spridd. Bolagets kreditrisk bedöms sammantaget som låg. 
 
Likviditetsrisk och fortsatt drift 
Likviditetsrisk innebär risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan 
fullgöras genom upplåning av likvida medel till avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. En snabb expansion 
och offensiva satsningar innebär ökade kostnader för bolaget. Förseningar i utvecklingen av bolagets produkt- och 
tjänsteutbud kan innebära försämringar av bolagets rörelseresultat och det kan inte med säkerhet sägas huruvida 
bolaget kan generera tillräckliga medel för framtida finansiering av sin verksamhet. Bolaget kan i framtiden behöva 
attrahera nytt externt kapital till villkor som (vid tidpunkten för kapitalanskaffningen) inte är fördelaktiga för 
befintliga aktieägare med hänsyn tagen till utspädning. Alternativt kan finansiering ske genom upptagande av lån, 
vilka kan innebära villkor som begränsar bolagets användande av kapital i verksamheten. Om bolaget misslyckas 
med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det medföra en väsentlig negativ effekt på bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 
 
 
iZafe Groups möjlighet att tillfredsställa eventuella framtida kapitalbehov är beroende av bl.a. Bolagets 
försäljningsutveckling samt förutsättningar att kunna uppta lånefinansiering och det allmänna marknadsläget för 
kapitaltillskott. Det kan inte garanteras att bolaget kommer att kunna anskaffa önskat kapital även om bolagets 
ekonomiska utveckling är positiv. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för 
att säkerställa fortsatt drift, se vidare information om finansieringslösningar i not 45. 
 
Per balansdagen uppgår koncernens likvida medel till 2 548 Tkr (7 467). Bolaget har under året löpande finansierats 
genom inlösen av teckningsoptioner. 
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Löptidsanalys avseende kontraktsenliga betalningar för finansiella skulder: 
 
Koncernen 2020-12-31 Inom 3 månader 3-12 månader 2-5 år Efter 5 år Totalt 
Övriga räntebärande skulder 0 750 0 0 750 
Leverantörsskulder 2 237 0 0 0 2 237 
Övriga skulder 1 022 0 0 0 1 022 
Summa 3 259 750 0 0 4 009 
 
      

Koncernen 2019-12-31 Inom 3 månader 3-12 månader 2-5 år Efter 5 år Totalt 
Skulder till kreditinstitut 75 225 1 200 2 950 4 450 
Leasingskuld 218 519 0 0 737 
Övriga räntebärande skulder 5 000 750 0 0 5 750 
Leverantörsskulder 6 877 0 0 0 6 877 
Övriga skulder 599 0 0 0 599 
Summa 12 769 1 494 1 200 2 950 18 413 

      
Moderbolaget 2020-12-31 Inom 3 månader 3-12 månader 2-5 år Efter 5 år Totalt 
Övriga räntebärande skulder 0 750 0 0 750 
Leverantörsskulder 749 0 0 0 749 
Övriga skulder 955 0 0 0 955 
Summa 1 704 750 0 0 2 454 

      
Moderbolaget 2019-12-31 Inom 3 månader 3-12 månader 2-5 år Efter 5 år Totalt 
Skulder till kreditinstitut 5 000 750 0 0 5 750 
Övriga räntebärande skulder 4 934 0 0 0 4 934 
Leverantörsskulder 0 11 789 0 0 11 789 
Övriga skulder 90 0 0 0 90 
Summa 10 024 12 539 0 0 22 563 
 
Valutarisk 
Valutakursrisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden varierar på grund av förändringar i utländska 
valutakurser. Denna exponering uppstår vid inköp/försäljningar i främmande valuta. Bolaget har för närvarande 
mycket få transaktioner i utländsk valuta. 
 
Ränterisk 
Ränterisk innebär risken för att förändringar i marknadsräntor påverkar bolagets räntekostnader. Bolagets ränterisk 
är främst hänförligt till lån hos banker och andra kreditgivare. För det fall bolagets räntekostnader skulle öka kan 
detta ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Under räkenskapsåret har 
samtliga långfristiga lån återbetalats i samband med avyttring av dotterbolaget iZafe AB. Per balansdagen uppgår 
skulder till banker och andra kreditgivare till 0 (4 450) Tkr. 
 
Kapitalrisk 
Styrelsen i bolaget övervakar koncernens kapitalstruktur och finansförvaltning, beslutar om ärenden som rör förvärv, 
investeringar och finansiering och övervakar löpande koncernens exponering mot finansiella risker. Koncernens mål 
för förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att generera skälig 
avkastning till aktieägare och nytta till övriga intressenter. Koncernens nuvarande policy är att inte lämna någon 
utdelning. Först när företaget når en långsiktig lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägare kunna ske. 
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Finansiella instrument per kategori 
 

Koncernen                              Moderbolaget 
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

    

Långfristiga fordringar 0 225 0 0 
Kundfordringar 21 3 091 0 0 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 92 453 
Övriga fordringar 5 700 8 315 4 342 8 130 
Upplupna intäkter (avtalstillgångar) 28 0 0 0 
Likvida medel 2 548 7 467 2 331 4 202 
Summa 8 297 19 098 6 765 12 785 

Finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

    

Skulder till kreditinstiutut 0 4 450 0 0 
Övriga räntebärande skulder 750 5 750 0 5 750 
Leverantörsskulder 2 237 6 877 750 4 934 
Skulder till koncernföretag 0 0 0 11 789 
Övriga skulder 1 022 599 955 90 
Summa 4 009 17 676 1 705 22 563 
 
 
Upplysning om verkligt värde 
För finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena vara en god approximation av de 
verkliga värdena till följd av att löptiden och/eller räntebindningen är kort vilket innebär att en diskontering baserat 
på gällande marknadsförutsättningar inte bedöms leda till någon väsentlig effekt. 
 
Not 5 Rapportering per rörelsesegment 
Koncernens verksamhet var uppdelad i två segment fram till och med avyttringen av iZafe AB; iZafe Security för 
personlarm och iZafe Healthcare för trygghetslarm och Dosell. Övrigt avser kostnader som ej specifikt avser ett 
visst rörelsesegment. Per bokslutsdatum har koncernen endast ett segment; Dosell AB. 
 
Segmentens intäkter och resultat - 2020 Health Security Övrigt Totalt Koncernen 
Externa intäkter 1 414 7 395 95 8 904 
Interna intäkter - 109 1 876 1 985 
Övriga rörelseintäkter - - 14 598 14 598 
Elimineringar - -109 -1 876 -1 985 
Nettoomsättning 1 414 7 395 14 693 23 502 
Direkta kostnader 2) -1 259 -2 539 - -3 798 
Täckningsbidrag 155 4 856 14 693 19 704 
Övriga externa kostnader - - -15 218 -15 218 
Personalkostnader - - -11 233 -11 233 
Avskrivningar - - -5 365 -5 365 
Rörelseresultat 155 4 856 -17 123 -12 112 
Finansiella intäkter - - 1 1 
Finansiella kostnader - - -731 -731 
Resultat före skatt 155 4 856 -17 853 -12 842 
 
Övrig information per segment - 2020-12-31 Health Security Övrigt Elimineringar Totalt koncernen 

Anläggningstillgångar 1) - 24 035 - - 24 035 
Inköp av anläggningstillgångar - - - - 0 
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Segmentens intäkter och resultat - 2019 Health Security Övrigt Totalt koncernen 
Externa intäkter 1 080 13 248 - 14 328 
Interna intäkter - 917 364 1 281 
Elimineringar - -917 -364 -1 281 
Totala intäkter 1 080 13 248 0 14 328 
Direkta kostnader -385 -4 717 - -5 102 
Täckningsbidrag 695 8 531 0 9 226 
Övriga externa kostnader - - -13 160 -13 160 
Personalkostnader - - -12 874 -12 874 
Avskrivningar - - -5 757 -5 757 
Rörelseresultat 695 8 531 -31 791 -22 565 
Finansiella intäkter - - 3 3 
Finansiella kostnader - - -642 -642 
Resultat före skatt 695 8 531 -32 430 -23 204 
 

Övrig information per segment - 2019-12-31 Health Security Övrigt Elimineringar Totalt 
koncernen 

Anläggningstillgångar 1) 27 984 9 863 14 181 - 52 028 
Inköp av anläggningstillgångar 2 941 1 150 79 - 4 170 
 
1) Anläggningstillgångar är exklusive finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar. 
 
Information om större kunder 
Koncernen har ingen kund som enskilt bidrog till 10% eller mer av koncernens intäkter. 
 
Not 6 Nettoomsättningens fördelning 

Koncernen                                       Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 

Person- och trygghetslarm 8 214 13 685 0 0 
Dosell 690 643 0 0 
Koncerninterna intäkter 0 0 1 971 364 
Summa 8 904 14 328 1 971 364 
 
iZafes huvudsakliga intäktsströmmar avser dels intäkter från varuförsäljning och dels intäkter från 
abonnemangsintäkter avseende Dosell. Fram till tidpunkten för försäljning av dotterbolaget iZafe AB ingår även 
försäljning av person- och trygghetslarm såsom anslutningsavgifter, abonnemangsavgifter och serviceintäkter. 
 
Försäljning av varor och anslutningsavgifter redovisas som intäkt vid leverans och anslutning av larmet och 
serviceintäkter intäktsförs i takt med att tjänsterna utförs. Abonnemangsavgifter intäktsförs i den period som 
avgiften avser. 
 
 
Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

                         Moderföretaget 
 2020 2019 
Inköp 0 139 
Försäljning 1 876 364 
 
Not 8 Övrig rörelseintäkt 

Koncernen                                       Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 
Vinst avyttring dotterbolag 14 000 0 0 0 
Statliga bidrag 592 0 0 0 
Övrigt 6 0 0 0 
Summa 14 598 0 0 0 
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Not 9 Leasingavtal 
 
Leasingavtal - leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas i balansräkningen, förutom kortidsleasing och leasing av mindre värde. Per 
bokslutsdatum har koncernens hyresavtal avseende kontoret avslutats och nytt kontrakt är tecknat per 1 april 2021. 
Korttidsleasingavtal avser kostnader för lagerhållning av bolagets produkter och möblemang. 
 
                                                                                                                                                                         Koncernen 
Resultateffekter av IFRS 16 2020 2019 
Belopp redovisade i resultaträkningen   
Avskrivning av nyttjanderätter 719 863 
Räntekostnader leasingskulder 13 55 
Kostnader hänförliga till variabla leasingavgifter som inte   
Inkluderas i värderingen av leasingskulden 0 0 
Kostnader hänförliga till leasingavtal av mindre värde 0 132 
Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal 38 32 
Summa 770 1 082 
 
Per 31 december 2020 har koncernen förpliktelser gällande kortidsleasingavtal om 33 TSEK. Det totala kassaflödet för leasingavtal 
uppgick 2020 till 788 TSEK. 
 
Not 10 Upplysning om ersättning till revisorn 
                                                                                                                                   Koncernen                       Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 
Allians Revision och Redovisning AB 
Revisionsuppdrag 

 
257 

 
0 

 
240 

 
0 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 12 0 12 0 
Skatterådgivning 0 0 0 0 
Ekonomihuset i Norr Kommanditbolag Revisionsuppdrag  

0 
 

76 
 

0 
 

0 
KPMG AB     
Revisionsuppdrag 0 221 0 276 
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 210 0 210 
Skatterådgivning 0 120 0 120 
Summa 269 627 252 606 
 
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 
 
Not 11 Anställda och personalkostnad 
  2020 

 
2019 

 

Medeltalet anställda 
Antal 

anställda 
Varav antal 

män 
Antal 

anställda 
Varav antal 

män 
Moderbolaget 4 1 1 1 
Dotterbolaget 9 8 12 9 

  13 9 13 10 
 
 Koncernen                             Moderföretaget 
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Styrelseledamöter 4 4 4 4 
Varav kvinnor 0 1 0 1 
Andra personer i företagets ledning inkl. VD 6 4 6 4 
Varav kvinnor 2 1 2 1 
 
                                                                                             Koncernen                             Moderföretaget 
Löner och styrelsearvode 2020 2019 2020 2019 

Styrelsen och verkställande direktören 1 314 2 318 1 314 1 630 
Varav bonus 125 0 125 0 
Andra ledande befattningshavare 2 529 1 468 0 0 
Övriga anställda 3 843 4 363 2 101 0 
Summa 7 686 8 149 3 415 1 630 
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Ersättningar till styrelsen, VD och ledande befattningshavare består dels av löner och dels av fakturerade arvoden. 
På årsstämman den 25 juni 2020 beslutades att inget arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå. 
Fakturerade konsultarvoden redovisas som övriga ersättningar i tabellen. Arvoden som har fakturerats av 
närstående personer redovisas som Övriga externa kostnader i resultaträkningen alternativt som en avgående post 
mot emissionsbelopp som redovisas direkt i eget kapital. Thomas Ahlerup och Ludvig Arbin har utöver sina 
uppgifter i rollen som styrelseledamot/styrelsesuppleant utfört operativa konsulttjänster för iZafe Group vilket 
fakturerats från eget bolag. 
 
Ersättning till styrelsen, VD och 
Ledande befattningshavare - 2020 

Grundlön/ 
Styrelsearvode 

Rörlig 
Ersättning 

Pensions- 
Kostnad 

Övriga 
Ersättningar Summa 

 
Styrelsens ordförande      

Thomas Ahlerup 0 0 0 560 560 

Styrelseledamöter      
Ludvig Arbin 0 0 0 120 120 
Göran Hermansson 189 0 0 15 204 
Göran Sjönell 0 0 0 0 0 
Viveca Gyberg (avgått under året) 0 0 0 0 0 
Carl Sjönell 0 0 0 0 0 
 
VD/koncernchef      

Anders Segerström 1 000 125 235 0 1 360 
 
Vice VD      

Tobias Johansson 653 166 31 72 922 
Övriga ledande befattningshavare (5 st) 1 710 0 338 26 2 074 

Summa 3 552 291 604 793 5 240 

Ersättning till styrelsen, VD och ledande 
befattningshavare - 2019 

Grundlön/ 
styrelsearvode 

Rörlig 
ersättning 

Pensions 
kostnad 

Övriga 
ersättningar 

 
Summa 

Styrelsens ordförande      
Thomas Ahlerup (tillförordnad) 0 0 0 156 156 
Styrelseledamöter      
Carl Sjönell 0 0 0 0 0 
Viveca Gyberg 0 0 0 0 0 
Göran Hermansson 197 0 0 0 197 
Mikael Stolt (avgått under året) 0 0 0 0 0 
Helena Gille (avgått under året) 65 0 0 0 65 
Charlotte Wiebe (avgått under året) 0 0 0 0 0 
Anders Säfwenberg (avgått under året) 0 0 0 320 320 
Carl Johan Merner (avgått under året) 1 048 0 483 521 2 052 
Styrelsesuppleant      
Göran Sjönell 0 0 0 390 390 
VD/koncernchef      
Anders Segerström 1 008 0 67 75 1 150 
Övriga ledande befattningshavare (3 st) 1 468 0 109 0 1 577 
Summa 3 786 0 659 1 462 5 907 
                
                                                                                                                       Koncernen                                   Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 
Sociala kostnader 
Avgiftsbestämda pensionskostnader för styrelsen/VD 

 
235 

 
550 

 
235 

 
550 

Avgiftsbestämda pensionskostnader för övriga anställda 240 425 76 0 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 296 2 875 1 071 654 
Summa 2 771 3 850 1 382 1 204 
 
 
 
 
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 2165c02b9fa6c35b8b10fdd159452fd58395a78112e75673b3c4684263f495bab3147443ac4a06463a72fe45e53ac0eb8c11c2909b255836873d6c97df243274



 

 

40 

Pensionsförpliktelser 
Bolaget har inga pensionsförpliktelser varken till nuvarande eller tidigare styrelse, verkställande direktör eller andra 
ledande befattningshavare. 
 
Avtal om avgångsvederlag 
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Det finns inget 
kontrakterat avgångsvederlag till verkställande direktören. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare 
gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. 
 
Not 12 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
 
                                                                                                                             Koncernen                              Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 
Balanserade utvecklingsutgifter -3 924 -3 923 0 -3 755 
Patent -25 -26 0 -26 
Övriga immateriella anläggningstillgångar -410 -410 0 0 
Inventarier -287 -535 0 0 
Nyttjanderättstillgång 0 -863 0 0 
Summa -4 646 -5 757 0 -3 781 
 
Not 13 Övriga rörelsekostnader 
                                                                                                                          Koncernen                              Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 
Valutakursförluster -13 -1 -4 0 
Realisationsresultat avyttring/utrangering anl. Tillgångar -11 -538 -11 -24 
Summa -24 -539 -15 -24 
 
Not 14 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
 
                                                                                                                            Koncernen                              Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 
Nedskrivningar av andelar i dotterbolag 0 0 -14 000 0 
Resultat från avyttring av andelar i dotterbolag 0 0 4 608 0 
Nedskrivningar av andelar i övriga bolag 0 -28 0 -28 
Summa 0 -28 -9 392 -28 

 
Not 15 Finansiella intäkter 
                                                                                                                              Koncernen                            Moderföretaget 
 2019 2019 2020 2019 
Ränteintäkter 1 3 0 0 
Summa 1 3 0 0 
 
Not 16 Finansiella kostnader 
                                                                                                                               Koncernen                            Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 

Räntekostnader -718 -559 -561 -248 
Räntekostnader leasingskuld -13 -55 0 0 
Summa -731 -614 -561 -248 
 
 
 
Not 17 Inkomstskatt 
                                                                                                                               Koncernen                            Moderföretaget 
 2020 2019 2020 2019 
Uppskjuten skatt 88 88 0 0 
Redovisad skatt 88 88 0 0 
 
Skillnad mellan skatt enligt gällande skattesats och redovisad skattekostnad redovisas i tabellen nedan. 
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        Koncernen                                 Moderföretaget 
  2020 2019 2020 2019 
Redovisat resultat före skatt -12 842 -23 204 -18 032 -14 194 
          
Skatt beräknad enligt svensk skattesats 21,4 %  2 748 4 966 3 859 3 038 
Skatteeffekt av:           
Ej avdragsgilla kostnader  
 -562 -18 -3 556 -9 

Ej skattepliktiga intäkter 2 953 0 1 545 0 
Skatteeffekt på avdragsgilla kostnader som 
redovisas direkt mot eget kapital 73 915 73 915 

Ökning av underskottsavdrag innevarande år utan     

Motsvarande aktivering -5 124 -5 775 -1 921 -3 944 
Redovisad skatt 88 88 0 0 

 
Koncernen genererar förluster och företagsledningen kan inte bedöma när i tiden dessa skattemässiga 
underskottsavdrag kan komma att utnyttjas. Skattemässiga underskottsavdrag i koncernen uppgår per den 31 
december 2020 till 90 635 (73 159) Tkr. För moderbolaget uppgår skattemässiga underskottsavdrag per den 31 
December 2020 till 73 562 (64 587) Tkr. 
                                                         Koncernen 
 2020-12-31 2019-12-31 
Uppskjuten skatteskuld hänförlig till:   
Kundavtal 0 1 607 
CRM system 0 61 
Summa 0 1 668 
 
Förändring av uppskjuten skatt redovisas i tabellen nedan. 
 
Koncernen 2020-01-01 Redovisas i årets resultat Avyttring av Rörelse Förvärv av Rörelse 2020-12-31 
Kundavtal 1 607 85 -1 692 0 0 
CRM system 61 3 -64 0 0 
Summa 1 668 88 -1 756 0 0 
 
Koncernen 2019-01-01 Redovisas i årets resultat Avyttring av Rörelse Förvärv av Rörelse 2019-12-31 

Kundavtal 0 85 0 1 692 1 607 
CRM system 0 3 0 64 61 
Summa 0 88 0 1 692 1 668 
 
Not 18 Balanserade utvecklingsutgifter 
 Koncernen Moderföretaget 
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 31 753 28 836 0 28 836 
Årets balanserade utgifter 863 2 941 0 2 191 
Inkråmsöverlåtelse inom koncernen 0 0 0 -31 003 
Försäljningar/utrangeringar   -863   -24  0  -24 
Utgående redovisat värde 31 753 31 753 0 0 
Ingående avskrivningar enligt plan -3 923 0 0 0 
Inkråmsöverlåtelse inom koncernen 0 0 0 3 755 
Årets avskrivningar  -3 924  -3 923  0  -3 755 
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 847 -3 923 0 0 
Utgående redovisat värde 23 906 27 830 0 0 
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Inför varje rapporteringstillfälle gör styrelsen en prövning för att säkerställa att det inte finns något 
nedskrivningsbehov av de immateriella tillgångarna. nedskrivningsprövningen utgår från en kassaflödesprognos för 
beräkning av nyttjandevärdet. Det beräknade nyttjandevärdet jämförs sedan med det redovisade väder. 
Bedömningen av framtida kassaflöden baseras på antaganden av de ekonomiska förhållanden som förväntas råda, 
framtida tillväxt, rörelsemarginaler och investeringsbehov. Det beräknade värdet utgår från bolagets budget för 2021 
och finansiella prognoser till och med 2025. Kassaflöden bortom femårsperioden beräknas med hjälp av en bedömd 
konservativ långsiktig tillväxttakt på 2%.  

De framtida kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsfaktor uppgående till 15,9% efter skatt. 
Diskonteringsräntan ska bland annat återspegla marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och 
företagsspecifika risker. Vid fastställande av diskonteringsräntan används en vägd genomsnittlig kapitalkostnad där 
hänsyn tagits till antaganden om riskfri ränta, marknadsriskpremium, kapitalstruktur, upplåningsränta och aktuell 
skattesats.  

Not 19 Patent 
                                                                                                                  Koncernen                           Moderföretaget 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 8 393 8 393 0 8 393 
Inkråmsöverlåtelse inom koncernen  0  0  0  -8 393 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 393 8 393 0 0 
Ingående avskrivningar -8 239 -8 213 0 -8 213 
Inkråmsöverlåtelse inom koncernen 0 0 0 8 239 
Årets avskrivningar  25  -26  0  -26 
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 264 -8 239 0 0 
Utgående redovisat värde 129 154 0 0 
 
Not 20 Goodwill 
                                                                                                                                                                               Koncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 13 387 7 032 
Omklassificering i samband med slutlig förvärvsanalys 0 6 355 
Avyttring av dotterbolag -13 387 0 
Utgående redovisat värde 0 13 387 

 
Koncernens goodwill fördelas på nedanstående                                                                                          Koncernen 
Kassagenererande enheter 2020-12-31 2019-12-31 
iZafe AB 0 13 387 
Utgående redovisat värde 0 13 387 

 
Not 21 Övriga immateriella tillgångar 
                                                                                                                              Koncernen                            Moderföretaget 
 2019-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Uppkommit i samband med förvärv av dotterbolag 8 205 8 205 0 0 
Avyttring av dotterbolag -8 205  0  0  0 
Utgående redovisat värde 0 8 205 0 0 
Ingående avskrivningar -410 0 0 0 
Avyttring av dotterbolag 820 0 0 0 
Årets avskrivningar -410  -410  0  0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -410 0 0 
Utgående redovisat värde 0 7 795 0 0 
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Not 22 Inventarier 
                                                                                                                              Koncernen                            Moderföretaget 
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 2 676 2 180 0 0 
Inköp 715 1 229 0 0 
Avyttring av dotterbolag -3 377 0 0 0 
Försäljningar/utrangeringar   -14  -733 0  0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 2 676 0 0 
Ingående avskrivningar -533 -218 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 14 220 0 0 
Avyttring av dotterbolag 806 0 0 0 
Årets avskrivningar   -287  -535 0  0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -533 0 0 
Utgående redovisat värde 0 2 143 0 0 
 
 
Not 23 Nyttjanderättstillgångar 
                    Koncernen                             
 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 1 582 1 582 
Avgående tillgångar -1 582 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 582 
Ingående avskrivningar -863 0 
Avgående tillgångar 1 582 0 
Årets avskrivningar -719 -863 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -863 

Redovisat värde 0 719 
 
Not 24 Andelar i koncernföretag 
 Moderföretaget 
 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 58 000 8 000 
Försäljning -28 000 0 
Lämnade aktieägartillskott 14 000 50 000 
Årets nedskrivningar -14 000  0 
Utgående redovisat värde 30 000 58 000 

 
Företag 

 
2020-12-31 

 
2019-12-31 

Dosell AB 30 000 30 000 
iZafe AB 0 28 000 
Redovisat värde 30 000 58 000 

 
Företag Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Org. Nr Säte 
Dosell AB 100% 100% 500 556898-3018 Stockholm 
 
iZafe Group AB har under året avyttrat samtliga aktier i iZafe AB. Då bestämmande inflytande inte längre föreligger 
i iZafe AB har avyttringen redovisats i koncernresultaträkningen som en övrig rörelseintäkt. Genom affären 
tillfördes iZafe Group AB en nettolikvid om cirka 20 Mkr efter justering för koncernens interna fordringar, lösen av 
krediter samt efter transaktionskostnader. 
 
Not 25 Andra långfristiga fordringar 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 225 253 0 28 
Tillkommande fordringar 0 0 0 0 
Avyttring av dotterbolag -225 0 0 0 
Nedskrivning 0 -28 0 -28 
Utgående redovisat värde 0 225 0 0 
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Not 26 Kundfordringar och Avtalstillgångar 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget 
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Kundfordringar 21 3 201 0 0 
Osäkra kundfordringar 0 -110 0 0 
Avtalstillgångar (upplupna intäkter) 28 0 0 0 
Summa 49 3 091 0 0 
 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                                                                                          
Löptidsanalys över ej nedskrivna 
Kundfordringar och avtalstillgångar 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Ej förfallet 49 1 340 0 0 
1-30 dagar 0 1 189 0 0 
31-90 dagar 0 452 0 0 
91-180 dagar 0 110 0 0 
Över 181 dagar 0 0 0 0 
Summa 49 3 091 0 0 
 
Bolagets bedömning är att betalning kommer att erhållas för kundfordringar som är förfallna med inte skrivits ned, då kundernas 
betalningshistorik är god. 
 
Not 27 Övriga fordringar 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                                                                                          
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 4 014 7 009 4 014 7 009 
Övriga poster 1 686 1 306 328 1 121 
Summa 5 700 8 315 4 342 8 130 
 
 
Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                                                                                          
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Förutbetalda hyror 17 0 17 0 
Upplupna intäkter (avtalstilgångar) 28 0 0 0 
Övriga poster 0 123 0 0 
Förutbetald försäkring 47 0 40 0 
Övriga poster 381 0 171 0 
Summa 473 123 228 0 
 
Not 29 Likvida medel 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                                                                                          
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Bankmedel 2 548 7 467 2 331 4 202 
Summa 2 548 7 467 2 331 4 202 
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Not 30 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan: 
 
 
Registrerat 

Ändring 
Aktier 

Ökning aktie- 
Kapital SEK 

Totalt 
Antal aktier 

Totalt aktie- 
Kapital SEK 

Kvot- 
Värde SEK 

Nybildning - 2008 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00 
Nyemission - 2008 1 700 000 1 700 000 1 800 000 1 800 000 1,00 
Nyemission - 2009 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000 1,00 
Nyemission - 2010 1 105 000 1 105 000 3 105 000 3 105 000 1,00 
Nyemission - 2011 600 000 600 000 3 705 000 3 705 000 1,00 
Nyemission - 2012 3 705 000 3 705 000 7 410 000 7 410 000 1,00 
Teckningsoptioner - 2014 210 000 210 000 7 620 000 7 620 000 1,00 
Teckningsoptioner - 2015 920 278 920 278 8 540 278 8 540 278 1,00 
Teckningsoptioner - 2016 2 131 750 2 131 750 10 672 028 10 672 028 1,00 
Teckningsoptioner - 2017 1 245 000 1 245 000 11 917 028 11 917 028 1,00 
Teckningsoptioner/konvertibler - 2018 2 002 190 2 002 190 13 919 218 13 919 218 1,00 
Nyemission - 2018 711 111 711 111 14 630 329 14 630 329 1,00 
Konvertibler - 2019 2 047 643 2 047 643 16 677 972 16 677 972 1,00 
Teckningsoptioner - 2019 87 006 87 006 16 764 978 16 764 978 1,00 
Nyemission - 2019 12 163 209 12 163 209 28 928 187 28 928 187 1,00 
Nyemission - 2020 3 185 528 3 185 528 32 113 715 32 113 715 1,00 
Teckningsoptioner - 2020 748 366 748 366 32 862 081 32 862 081 1,00 
 
Aktierna utges i två serier, serie A och serie B. Det finns 600 000 A-aktier och 32 262 081 B-aktier utgivna i bolaget. 
A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktierna av serie A och B medför samma rätt 
till andel i bolagets tillgångar och vinst. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 15 610 821 kronor och 
högst 62 443 284 kronor och antalet aktier vara lägst 15 610 821 och högst 62 443 284. 
 
Not 31 Övrigt tillskjutet kapital 
 
Övrigt tillskjutet kapital består av de emissioner som genomförts. Inlösen av teckningsoptioner som genomfördes 
under 2020 ökade Övrigt tillskjutet kapital med 3 355 Tkr efter avdrag för emissionskostnader som uppgick till 342 
Tkr. 
 
Not 32 Balanserat resultat inklusive årets resultat 
 
Balanserat resultat inklusive årets resultat utgörs av summan av årets resultat och resultat från tidigare perioder. 
Balanserat resultat inklusive övrigt tillfört kapital utgör fritt eget kapital tillgängligt för utdelning till aktieägarna. 
 
Not 33 Förslag till resultatdisposition  
                                                                                                                                                       Moderföretaget 2020-12-31 

Bolagsstämman har att behandla (SEK)  
Överkursfond 59 090 686 
Balanserat resultat -42 041 486 
Årets resultat -18 031 776 
 -982 576 

Styrelsen föreslår att  
I ny räkning överförs -982 576 
 -982 576 

Not 34 Resultat per aktie 
                 Koncernen 
 2020-12-31 2019-12-31 
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,4 -0,7 

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -12 754 -23 116 
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier 32 292 847 32 292 847 
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Not 35 Teckningsoptioner och konvertibellån 

Teckningsoptioner 
Koncernen har per den 31 december 2020 tre utestående teckningsoptionsprogram. 

Teckningsoptioner av serie TO9 
Antalet teckningsoptioner uppgår till högst 1 000 000 stycken och är riktat till de långivare som bidrog med kredit 
facilitet under kvartal två 2020. Innehavare ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en B aktie i bolaget till 
en teckningskurs motsvarande 85 procent av volymvägd snittkurs för bolagets B-aktie från och med den 5 april 2021 
till och med den 9 april 2021, dock minst 2,20 kronor och maximalt 2,60 kronor. Teckning av aktier i bolaget med 
stöd av teckningsoptioner ägde rum under perioden från och med den 12 april 2021 till och med den 16 april 2021. 
Vid kvartalets utgång har 1 000 000 optioner tilldelats. Teckningsoptionerna blev fullt tecknade.  

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 1 000 000 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga 
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet 
uppgår till cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. 

Teckningsoptioner av serie TO7 
I samband med årsstämman 2019 beslutades om emission av (i) 1 800 000 teckningsoptioner av serie TO7 riktat till 
styrelsen samt (ii) 1 000 000 teckningsoptioner av serie TO7 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till 
dotterbolaget iZafe AB, samt beslutade om godkännande av överlåtelse av dessa teckningsoptioner till anställda. 

Vad gäller de teckningsoptioner som var riktade till styrelsen har vare sig teckning eller betalning skett i enlighet 
med villkoren och styrelsen har den 2 november 2020 beslutat att makulera samtliga 1 800 000 teckningsoptioner i 
denna del. Vad gäller övriga 1 000 000 teckningsoptioner har dessa överlåtits till marknadspris enligt en oberoende 
fastställd värdering (Black & Scholes värderingsmodell). Samtliga teckningsoptioner av serie TO7 medför rätt till 
nyteckning av 1,06 aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om 10,30 SEK. Vid kvartalets utgång har 1 000 000 
optioner tilldelats varav 0 optioner har utnyttjats för teckning av aktier. 

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 1 060 000 SEK. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till 
teckning av samt teckningskurs komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. 
Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. 
Teckningsoptioner TO7 kunde utnyttjas löpande till och med den 10 april 2021. Den maximala utspädningseffekten 
av optionsprogrammet uppgår till cirka 3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.  

Teckningsoptioner av serie TO6  
Antalet kvarvarande teckningsoptioner uppgår till högst 340 603 stycken och är riktat till samtliga aktieägare. 
Innehavaren ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en B-aktie i bolaget till en initial teckningskurs om 2,20 
SEK. Teckningsperioden ska uppgå till tre år från registrering av den första emissionen av teckningsoptionerna vid 
Bolagsverket, som ägde rum den 29 november 2018. Vid kvartalets utgång har 1 176 035 optioner tilldelats varav 
835 372 optioner har tecknats vid tidigare teckningsperioder. 

Kommande teckningsperioder för teckningsoptioner löper enligt följande: 

§ 14 – 28 maj 2021
§ 14 – 28 november 2021

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 340 603 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga 
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet 
uppgår till cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. 

Utöver ovan nämnda optionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler 
eller likande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka 
aktiekapitalet i bolaget. 

Teckningsoptioner har en utspädningseffekt när de skulle leda till en emission av stamaktier till en kurs som är lägre 
än genomsnittskursen. För aktuella räkenskapsår innebär en konvertering av potentiella stamaktier att resultat per 
aktie minskar förlusten och någon utspädning uppstår därav ej. 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 2165c02b9fa6c35b8b10fdd159452fd58395a78112e75673b3c4684263f495bab3147443ac4a06463a72fe45e53ac0eb8c11c2909b255836873d6c97df243274



 

 

47 

Not 36 Skulder till kreditinstitut 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                         
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Förfaller inom 1 år 0 300 0 0 
Förfaller mellan 2-5 år 0 1 200 0 0 
Förfaller efter 5 år 0 2 950 0 0 
Summa 0 4 450 0 0 

 
Räntan på lån till kreditinstitut uppgår till 3,55%. 
 
Not 37 Checkräkningskredit 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                         
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 0 2 000 0 0 
Varav utnyttjat 0 0 0 0 
Summa 0 2 000 0 0 
 
Not 38 Övriga räntebärande skulder 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                        
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Ingående värde 5 750 7 099 5 750 6 399 
Upptagna lån 4 000 17 353 4 000 17 353 
Amortering -9 000 -1 120 -9 000 -420 
Konvertering till aktier 0 -17 582 0 -17 582 
Summa 750 5 750 750 5 750 
 
I moderbolaget ingår övriga räntebärande skulder i posten Övriga kortfristiga skulder. 
 
Not 39 Kassaflöde hänförligt till finansieringsverksamheten 
                                                                                                                                                                          Koncernen                            
 2020 2019 
Skulder till kreditinstitut   
Ingående värde 4 450 2 775 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -400 1 675 
Avyttring av dotterbolag -4 050 0 
Utgående värde 0 4 450 
 
Övriga långfristiga skulder (konvertibellån) 

  

Ingående värde 0 5 600 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 2 500 
Ej kassaflödespåverkande förändringar:   
Omvandling till aktier 0 -8 100 
Utgående värde 0 0 
 
Checkräkningskredit 

  

Ingående värde 0 1 603 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 803 -1 603 
Ej kassaflödespåverkande förändringar:   
Avyttring av dotterbolag -803 0 
Utgående värde 0 0 
 
Övriga räntebärande skulder 

  

Ingående värde 5 750 7 099 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 000 16 233 
Ej kassaflödespåverkande förändringar:   
Konvertering till aktier 0 -17 582 
Utgående värde 750 5 750 
 
Leasingskulder 

  

Ingående värde 737 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -737 -845 
Ej kassaflödespåverkande förändringar:   
Övergång till IFRS16 0 1 582 
Utgående värde 0 737 
 
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 2165c02b9fa6c35b8b10fdd159452fd58395a78112e75673b3c4684263f495bab3147443ac4a06463a72fe45e53ac0eb8c11c2909b255836873d6c97df243274



 

 

48 

Not 40 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                         
  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Personalrelaterade poster 1 350 757 1 211 208 
Förutbetalda intäkter (avtalsskulder) 0 11 377 0 0 
Upplupna räntekostnader 0 125 0 125 
Upplupna emissionskostnader 0 1 627 0 1 627 
Övriga poster 149 353 124 220 

Summa 1 499 14 239 1 335 2 180 
 
Not 41 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
                                                                                                                             Koncernen                            Moderföretaget                         
Ställda säkerheter 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Andelar i koncernföretag 0 0 0 0 
Företagsinteckningar 0 6 600 0 0 
Summa 0 6 600 0 0 
Eventualförpliktelser     
Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag 0 0 0 6 450 
Summa 0 0 0 6 450 
 
Not 42 Avyttring av koncernföretag 
                                                                                                                        Koncernen                            Moderföretaget                         
 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
Köpeskilling avyttrat koncernföretag 23 007 0 23 007 0 
Transaktionsrelaterade kostnader -2 610 0 -2 610 0 
Likvida medel i avyttrat koncernföretag 0 0 0 0 
Kassaflödeseffekt 20 397 0 20 397 0 
 
Not 43 Transaktioner med närstående 
 
Under året har inlösen av teckningsoptioner skett med ett belopp uppgående till cirka 1,3 Mkr efter avdrag för 
emissionskostnader samt cirka 4 Mkr efter årets slut. Vid periodens slut uppgår skulden till närstående personer till 
750 Tkr. Bolagets styrelse/VD har även fakturerat konsulttjänster från egna bolag uppgående till 680 Tkr. Utöver 
detta har koncernen inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och 
ersättningar till styrelsen och företagsledningen som presenteras i not 11. 
 
Not 44 Väsentliga händelser efter balansdagen 
 

§ Inlösen av teckningsoptioner tillförde iZafe Group cirka 4 Mkr i januari 2021. Efter registrering av 
teckningsoptionerna uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 34 078 510 SEK fördelat på 34 078 510 aktier. 

§ Utbrottet av Covid-19 pandemin har haft en avsevärd negativ påverkan på människor, företag och 
finansiella marknader världen över. Trots svårigheter att i dagsläget kvantifiera de mer långsiktiga 
konsekvenserna, gör bolaget bedömningen att leveranstakten av Dosell kan komma att dämpas med 
förseningar som följd, vilket kan medföra en risk för påverkan på nettoomsättning och rörelseresultat för 
2021. Den rådande situationen gör att kommuner och regioner omprioriterar sina resurser och fokuserar på 
akutsjukvården vilket medför ett minskat intresse för inköp av Dosell. 

§ Pilotprojektet med omsorgsföretaget Attendo har slutförts med goda resultat. Nu pågår en utvecklingsfas 
av Dosell i nära dialog med Attendo för att nå ännu fler brukare. 

§ iZafe Group tillfördes i april 2,6 MSEK innan emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner av 
serie TO 9.  

 
Not 45 Definition av nyckeltal 
 
Rörelseresultat 
Resultat före finansnetto 
Resultat per aktie efter utspädning 
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittligt antalet utestående aktier 
under perioden efter utspädning. 
Resultat per aktie före utspädning 
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittligt antalet utestående aktier 
under perioden före utspädning. 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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Underskrifter 

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 
redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild 
av koncernens och företagets ställning och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och företagets verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i 
koncernen står inför. 

Denna version signeras digitalt med mobilt BankID och den digitala signeringen hamnar sist i dokumentet.

Stockholm den 5 maj 2021 

Thomas Ahlerup 
Styrelsens ordförande 

Göran Hermansson 
Styrelseledamot 

Göran Sjönell  
Styrelseledamot 

Ludvig Arbin 
Styrelseledamot 

Anders Segerström  
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 5 maj 2021 

Johan Kaijser  
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i iZafe Group AB (publ) 
org.nr 556762-3391 

 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

 
Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för iZafe Group AB (publ) för år 2020. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 18-49 i detta dokument. 
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 
Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamhet på årsredovisningens 
förvaltningsberättelse (s.18-20) samt not 4 och 44 (s.34, s.48) av vilka det framgår att bolaget i hög grad är 
beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet för att tillgodose det framtida likviditetsbehovet. 
Finanseringsbehovet för de närmaste 12 månaderna har ännu inte kunnat säkerställas och styrelsen arbetar 
kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift. Dessa förhållanden 
tyder, tillsammans med de andra omständigheterna som nämns i förvaltningsberättelsen samt i not 4 och 44, på att 
finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. 

 
Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som har 
lämnat en revisionsberättelse daterad den 25 maj 2020 med omodifierade uttalande i Rapport om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. 
 
Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-17 och från och med sida 50. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

 
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 
 
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter.  
 
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det 
avseendet.  
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 
IFRS, såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

 
§ identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

§ skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

§ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

§ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

§ utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

§ inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är 
ensam ansvarig för mina uttalanden. 

 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för iZafe Group AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  
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Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 
 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 
 
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

 
§ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

§ på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.  
 
Stockholm  
 
Johan Kaijser Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport  
 
Inledning 
iZafe Group AB (publ.) med organisationsnummer 556762–3391 ("iZafe" eller ”bolaget”) är ett publikt bolag som är 
noterat på NASDAQ First North Premier. iZafe grundades genom fusion mellan Medirätt AB och Sensec Personlig 
Säkerhet AB 556598–8812, den 2 juli 2018 och är sedan dess moderbolag i iZafe-koncernen (”Koncernen”).  
 
Koncernen bestod under 2020 av förutom koncernmoderbolag av dotterbolagen; iZafe AB 556598–8812 och Dosell 
AB 556898–3018.  
 
Styrelsen för iZafe får härmed avge bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2020. Denna 
bolagsstyrningsrapport har antagits av styrelsen den xxx och är en redogörelse för hur bolagsstyrningen har 
bedrivits i iZafe under verksamhetsåret 2020. 
 
Bolagsstyrningsrapporten är inte en del av förvaltningsberättelsen. 
 
Principer för bolagsstyrning 
Bolagsstyrningen inom iZafe definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, 
lednings-, och kontrollorganen samt säkerställer öppenhet mot koncernens intressenter.  
 
Utöver de principer för bolagsstyrning som följer av lag eller annan författning följer iZafe i huvudsak svensk kod för 
bolagsstyrning (”Koden”, se Kollegiet för svensk bolagsstyrning webbplats www.bolagsstyrning.se) samt 
regelverket för NASDAQ First North. 
 
De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning (innefattande 
instruktioner för i förekommande fall styrelsens utskott), instruktion för den verkställande direktören, instruktioner 
för den finansiella rapporteringen samt övriga policyer och riktlinjer. 
 
Aktieägare  
Per den 31 december 2020 hade iZafe cirka 3 174 aktieägare  
Bolagets fem största ägare var den 31 december 2020: 
 

Ägare Serie A Serie B Röster Kapital 
Carl Johan Merner m familj & bolag 50 000 4 229 549 11,98% 13,39% 
Göran Sjönell m familj & bolag 325 000 1 346 406 11,68% 5,03% 
Sten Röing 150 000 1 300 227 7,09% 4,31% 
Avanza Pension 0 1 264 345 3,20% 5,46% 
Svensk Konstruktionstjänst AB 0 1 230 643 3,12% 3,61% 

 
Rösträtt 
iZafe:s bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en 
bolagsstämma. Röstvärdet för aktier av serie A är 10 och röstvärdet för aktier av serie B är 1. 
 
Bolagsordningen 
Gällande bolagsordning (se bolagets webbplats www.izafe.se) antogs vid extra bolagsstämma den 30 september 
2019. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av 
styrelseledamöter eller om ändring av bolagsordningen. 
 
Bolagsstämma 
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ.  
 
På bolagsstämma utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och 
balansräkningar, disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.  
 
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse 
även ske till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i 
Post- och Inrikes Tidningar, genom publicering på bolagets webbplats samt genom notis i Svenska Dagbladet om 
att kallelse skett. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av 
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.  
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Årsstämman 
iZafe:s årsstämma 2020 hölls den 25 juni 2020 på bolagets huvudkontor i Stockholm. Vid stämman deltog nio 
aktieägare vilka representerade 40 procent av rösterna och 29,9 procent av aktiekapitalet. Årsstämman beslutade 
om fastställande av resultat och balansräkning för 2019, disposition av resultat samt om ansvarsfrihet för VD och 
styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Årsstämman valde styrelseledamöter och beslutade om styrelsearvode. 
Årsstämman 2021 kommer att hållas i Stockholm den 14 juni 2021. 
 
Valberedningen 
iZafe Group AB:s större aktieägare och ägargruppering har i samråd med styrelsens ordförande Thomas Ahlerup 
utsett följande representanter att ingå i valberedningen: 
§ Torgny Ander, utsedd av Göran Sjönell 
§ Sten Röing, eget innehav 
§ Peter Werner, utsedda av ägargrupperingen Hermansson - Segerström 
§ Thomas Ahlerup, styrelseordförande, iZafe Group AB 
§ Torgny Ander har utsetts till valberedningens ordförande. 
 
Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämman 2021 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, 
styrelseordförande och revisorer, samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer. 
 
Valberedningen inrättades något försenat på grund av en sen teckningsperiod av TO8B kring julledigheterna och att 
den nya aktieinnehavsfördelningen dröjde på grund av semestrar.  
 
Styrelsen 
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. 
Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Vid årsstämman 25 juni 2020 beslutades att styrelsen 
ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Hermansson och 
Thomas Ahlerup samt nyvaldes Ludvig Arbin och Göran Sjönell. Thomas Ahlerup valdes till styrelsens ordförande. 
Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på Allians Revision och Redovisning AB valdes som revisor för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 
 
Thomas Ahlerup 
Styrelsens ordförande och Chef för Investerarrelationer 
Född 1961.  
Ingått i styrelsen sedan 2019. Styrelsens ordförande och Chef för Investerarrelationer sedan 2020. 
 
Thomas har 20 års erfarenhet av att stödja kunder i strategiska frågor och genomförande inom finansiell 
kommunikation, IR, M&A och IPO-listning, både avseende noterade och privata bolag. Thomas har haft strategiska 
positioner som rådgivare till Rud Pedersen Group, Tessin Nordic AB (publ.), CLX Communications AB (publ.), Hill + 
Knowlton Strategies Sweden AB samt Bts Group AB (publ). Oberoende i förhållande till större aktieägare och till 
bolaget och bolagsledningen. Thomas direkta och ev. indirekta innehav: 299 000 B-aktier. 
 
Ludvig Arbin  
Styrelseledamot 
Född 1972.  
Ludvig har ingått i styrelsen som ordinarie ledamot sedan årsstämman 2020. 
 
Ludvig är tidigare landstingsråd (L) i Uppsala län, där han var styrelseordförande för den offentligt drivna vården – 
inklusive Akademiska sjukhuset – samt för fastigheter och IT. Han har även varit kanslichef för 
patientorganisationen Riksförbundet cystisk fibros. Ludvig har en bakgrund i SACO och Sveriges ingenjörer samt 
har varit biträdande chef för LO, TCO och SACO:s gemensamma Brysselkontor. Ludvig är verksam som senior 
rådgivare inom Rud Pedersen Group. Oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare. Ludvigs direkta och 
ev. indirekta innehav: 87 500 B-aktier. 
 
Göran Sjönell 
Medgrundare och Styrelseledamot 
Född 1946. Har ingått i styrelsen sedan 2008, senast fram till och med ordinarie årsstämma 2020 som suppleant. 
Göran valdes in som ordinarie ledamot vid den ordinarie årsstämman den 25 juni 2020. 
 
Göran är specialist inom allmänmedicin och är medgrundare av iZafe Group AB (tidigare MediRätt AB), där han 
även var VD 2008 till 2012. Idag arbetar Göran deltid som husläkare. Han är uppfinnare till flera patent, däribland 
iZafes Dosell. Tidigare har Göran även varit ordförande för Sveriges allmänläkare och för allmänläkarnas 
världsorganisation WONCA. Han är även grundare till kvartersakutens mottagningar. Oberoende i förhållande till 
bolaget och dess större ägare. Görans direkta och ev. (via företag) indirekta innehav: 325 000 A-aktier och 1 346 
406 B-aktier. 
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Göran Hermansson 
Styrelseledamot 
Född 1953.  
Styrelseledamot sedan 2019. 
 
Göran har lång erfarenhet av marknaden för säkerhets- och trygghetslösningar. Görans karriär inom branschen 
påbörjades 1989 då han var med och byggde upp Securitas Direct, idag Verisure. Före han anslöt till iZafe som COO 
var han ansvarig för affärsutveckling för verksamhetsområdet Care, som utvecklar larmlösningar för äldre som vill 
leva ett aktivt och oberoende liv i sitt hem. Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget eller 
bolagsledningen. Görans direkta och ev. indirekta innehav: 760 000 B-aktier. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsens arbete bedrivs på sätt som Aktiebolagslagen, Koden och övriga för bolaget tillämpliga förordningar och 
regler föreskriver. Styrelsen arbetar efter en årligen fastställd arbetsordning och årsplan. Styrelsens ansvar regleras 
i Aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställer fördelningen av styrelsens arbete mellan 
styrelsen och i förekommande fall styrelsens utskott och kommittéer, samt mellan styrelsen och verkställande 
direktören.  
 
Enligt arbetsordningen ska styrelsen bland annat besluta om strategi och budget, fastställa årsredovisning och 
andra externa finansiella rapporter, viktiga policys och attestinstruktion, utse verkställande direktör och utvärdera 
verkställande direktörens arbete, fastställa regler för internkontroll samt följa upp hur den interna kontrollen 
fungerar, besluta om större investeringar och långtgående överenskommelser, besluta om inriktningen för 
styrelsens arbete, i förekommande fall utse revisionskommitté och ersättningskommitté samt att utvärdera 
styrelsens arbete.  
 
Styrelsen ska vidare fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess 
långsiktigt värdeskapande förmåga. Styrelsen ska också följa upp att beslutade riktlinjer om ersättning till ledande 
befattningsinnehavare följs samt föreslå riktlinjer för ersättningar till årsstämman. Dessa riktlinjer är inte formellt 
de samma som avhandlas under avsnittet Närståendetransaktioner.  
 
Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska följa företagets utveckling och säkerställa 
att styrelsen får den information som krävs för att styrelsen ska kunna fullfölja sitt åtagande. 
 
Vid styrelsemötena närvarar bolagets VD samt CFO. Som protokollförare fungerar normalt bolagets CFO. Andra 
personer ur koncernledningen och tjänstemän i koncernen deltar vid styrelsens möten som föredragande vid 
behov. Under 2020 har styrelsen utöver det konstituerande mötet efter årsstämman, sammanträtt 18 gånger (varav 
10 gånger per capsulam).  
 
Styrelsen har under året primärt fokuserat på arbete med att skapa en effektiv organisation efter samgåendet 
mellan bolagen med fokus på strategi, finansiering, affärsplan och budget. Styrelsen följer ledningens arbete 
genom månadsvisa rapporter vilka bland annat redovisar det finansiella resultatet, viktiga nyckeltal, utvecklingen av 
prioriterade aktiviteter med mera.  
 
Mot bakgrund av den begränsade omfattningen av bolagets verksamhet avseende storlek, försäljning och 
produktutveckling anser styrelsen att man vid gällande policys och instruktioner har en adekvat kontroll över 
bolagets verksamhet och ställning varför styrelsen därför inte anser att en internrevision eller en översiktlig 
granskning av en kvartalsrapport av bolagets revisor är befogad vare sig i omfattning eller den kostnad det skulle 
medföra. Revisorn har översiktligt granskat en kvartalsrapport under 2020.  
 
Styrelsen utvärderar löpande situationen och kommer i förekommande fall ta upp saken till nyprövning. Enligt 
arbetsordningen skall styrelsens ordförande företräda bolaget i ägarfrågor. 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen håller ordinarie styrelsemöten enligt en fastställd plan som definieras i styrelsens arbetsordning. 
Styrelsens möten förbereds av styrelsens ordförande tillsammans med bolagets verkställande direktör samt CFO. 
Inför varje möte får styrelsen ett skriftligt material. Detaljerad beskrivning över arbetsordning avseende agenda vid 
styrelsemöten, protokollföring, justering av protokoll samt distribution av material före och efter styrelsemöten 
regleras i styrelsens arbetsordning. 
 
Styrelsens arbete i utskott 
Styrelsen har under 2020 inte haft några separata utskott. Det arbete sådana utskott kan förväntas utföra utförs i 
stället av styrelsen i sin helhet. Dessa arbetsuppgifter regleras i styrelsens arbetsordning. 
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Ersättning till styrelsens ledamöter 
Vid årsstämman i den 25 juni 2020 beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Styrelsen har 11 
november 2019 fastslagit en ersättningspolicy för styrelseledamöter och andra närståendes operativa arbete. I 
denna policy så är det den Verkställande direktören som ges mandat att självständigt avtala och teckna avtal om 
de av styrelsen för bolaget beslutade tjänsterna. Detta för att på ett kostnadseffektivt sätt använda kompetens som 
finns inom styrelsen istället för att anlita externa konsulter. De sammanlagda ersättningarna enligt ovan 
understiger gränsen för vad som anses väsentliga. Årsstämman beslutade att arvode till den stämmovalde revisorn 
skulle utgå enligt godkänd räkning. 

Närståendetransaktioner 
I 16 a kap. aktiebolagslagen regleras vissa närståendetransaktioner. Kapitlet är tillämpligt när ett publikt bolag vars 
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska besluta om en väsentlig transaktion med en närstående, 
reglerna är således inte direkt tillämpliga på iZafe Group AB. Aktiemarknadsnämnden har dock i uttalandet 2019:25 
anfört att god sed kräver att en ordning som i allt väsentligt motsvarar regelverket i 16 a kap. aktiebolagslagen även 
tillämpas för närståendetransaktioner i bolag vilkas aktier är föremål för handel på en handelsplattform. Nedan 
följer således en sammanfattning av de regler för närståendetransaktioner som följer av aktiebolagslagen och som 
genom uttalandet 2019:25 även är tillämpligt på vissa närståendetransaktioner i iZafe Group AB vilkas aktier är 
föremål för handel på First North Premier Growth Market. 

Beslutsordning 
Om det är frågan om en väsentlig transaktion med en närstående ska bolagets bolagsstämma godkänna 
transaktionen. Till underlag för stämmans beslut ska styrelsen upprätta en redogörelse för transaktionen vilken ska 
hållas tillgänglig på bolagets webbplats under minst två veckor fram till och med dagen för stämman. Av 
redogörelsen ska villkoren för transaktionen framgå, i den utsträckning som krävs för att stämman ska kunna ta 
ställning till förslaget. 

Väsentlig transaktion 
En transaktion anses som väsentlig om transaktionen ensam, eller sammantagen med andra transaktioner som 
bolaget och dess helägda svenska dotterbolag har genomfört med samma närstående under det senaste året 
närmast före transaktionen, avser ett värde som är minst en miljon kronor och motsvarar minst en procent av 
bolagets värde. 

Närstående 
Begreppet närstående har samma innebörd som i årsredovisningslagen (1995:1554).  
Kort sagt innefattar begreppet dels ledande befattningshavare i det noterade bolaget, dels både juridiska och 
fysiska personer som har ett ”betydande inflytande” genom att, direkt eller indirekt, inneha minst 20 procent av 
rösterna i bolaget.  

Reglerna om närståendetransaktioner gäller dock inte vid vissa beslut där bolagsstämman som huvudregler redan 
är beslutsorgan, som exempel kan nämnas beslut avseende lån, emissioner och minskning av aktiekapital. 

Därutöver gäller ovannämnda regler inte vid följande situationer:  
Beslut om transaktioner mellan ett bolag och ett helägt dotterföretag, eller transaktioner mellan ett bolag och ett 
delägt dotterföretag som ingen annan närstående till bolaget har ett intresse i, och  
beslut om transaktioner som är en del av bolagets löpande verksamhet och som genomförs på marknadsmässiga 
villkor. Styrelsen ska ha rutiner för att fortlöpande bedöma om en transaktion är av det slaget. 

Ersättningsriktlinjer 
I 8 kap. 51–54 § aktiebolagslagen finns regler avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Av 8 
kap. 51 § första stycket följer att regelverket endast gäller för publika aktiebolag vilkas aktier är upptagna till handel 
på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta 
innebär att reglerna inte gäller för iZafe Group AB vilkas aktier är föremål för handel på en handelsplattform. Under 
verksamhetsåret 2020 har iZafe Group återbetalat ett lån till en närstående i form av en kvittningsemission.   

Utvärdering av styrelsens arbete 
Styrelses och VD:s arbete och prestationer skall regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad 
process. En utvärdering bör ses som en årlig hälsokontroll och ett sätt att utvecklas, förbättra arbetsformer och 
därmed hjälpa bolaget i sitt strategiska arbete. Styrelsen har utvärderat sitt arbete under 2020 genom att 
regelbundet och systematiskt förbättrat arbetsformer och hjälpt Bolaget i sitt strategiska arbete, och har därefter 
redovisat resultatet av utvärderingen för valberedningen. 
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Revisorer 
Revisionsbolag, valt på årsstämman den 25 juni 2020, för ett år, är Allians Revison med auktoriserade revisorn 
Johan Kaijser som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor genomför på uppdrag av styrelsen lagstadgad revision 
av årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisorerna 
har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna rapporterar löpande till styrelsen. Revisionsarvodet framgår av 
not 10 i årsredovisningen. 

Koncernledning 
Styrelsen utser VD. VD, tillika koncernchef, leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga 
personer i koncernledningen. Per den 31 december 2020 bestod koncernledningen av VD, vice VD, tillika 
försäljningschef, samt CFO.  

Anders Segerström 
VD  
Född 1985.  
VD sedan 2019. 

Anders har arbetat med affärsutveckling, försäljning och bolagsledning i flera olika roller sedan 2005. Anders blev i 
januari 2017 VD för Sensec Personlig Säkerhet, och drev det till ett framgångsrikt och lönsamt bolag som 
förvärvades av MediRätt innan det ändrade namn till iZafe. Tidigare var Anders affärsområdeschef för samma 
bolag och före dess försäljningschef på bredbandsoperatören Net1. Anders har en examen i Business Management 
från IHM Business School. 
Anders direkta och ev. indirekta innehav: 210 031 B-aktier. 

Tobias Johansson 
Försäljningschef, partnerchef och vice VD 
Född 1983.  
Försäljningschef, partnerchef och vice VD sedan 2019. 

Tobias har sedan 2004 drivit egna bolag inom detaljhandel och affärsutveckling, där hans roll främst kretsat kring 
strategiutveckling och försäljning. Från 2017 till dagens roll var han försäljningschef för Sensec Personlig Säkerhet. 
Tobias direkta och ev. indirekta innehav: 9 784 B-aktier. 

Ida Almgren 
CFO 
Född 1991.  
CFO sedan 2020. 

Ida har mångåriga erfarenheter av arbete med och ansvar för affärsanalys och ekonomisk planering på etablerade 
bolag. Utöver det har Ida erfarenhet från arbete med tillväxtföretag och start-ups i olika utvecklingsskeden med 
fokus på bland annat strategiarbete och tillväxt. Ida kommer närmast från en befattning inom SAS där hon arbetat i 
en roll som Revenue Manager. Tidigare har Ida haft befattningen CFO på Thunderkick. Ida Almgren har en 
civilekonomexamen från Lunds universitet. 
Idas direkta och ev. indirekta innehav: -. 

Koncernledningens arbete 
VD har regelbundna möten med alla medlemmar i koncernledningen för affärsuppdateringar, ta emot rapporter, 
sätta upp mål och för allmänna affärsdiskussioner. Detta inkluderar månatliga koncernledningsmöten, som vid 
behov dokumenteras. Utöver detta genomförs flera personliga möten med var och en i koncernledningen varje år 
för mer djupgående diskussioner och planering. Koncernledningens styrning och uppföljning utgår från den av 
styrelsen fastställda arbetsordningen, instruktion för verkställande direktören samt rapporteringsinstruktioner. 
Koncernledningen och övriga ledningspersoner leder den dagliga verksamheten främst genom instrument såsom 
budgetar, resultatstyrning och belöningssystem, regelbunden rapportering och övervakning och personalmöten.  

Revisionskommittén  
Mot bakgrund av den begränsade omfattningen av bolagets verksamhet avseende storlek, försäljning och 
produktutveckling anser styrelsen att man vid gällande policys och instruktioner har en adekvat kontroll över 
bolagets verksamhet och ställning varför styrelsen därför inte anser att en Revisionskommitté är befogad vare sig i 
omfattning eller den kostnad det skulle medföra. Styrelsen utvärderar löpande situationen och kommer i 
förekommande fall ta upp saken till ny prövning. 
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Ersättningskommittén 
Idag agerar styrelsen ersättningsutskott. Utskottet tar fram förslag till principer för ersättning och 
anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare i koncernledningen samt förslag till incitamentsprogram. 
Ersättningsutskottet ska säkerställa efterlevnad av de fastställda riktlinjerna för ersättningar till ledande 
befattningshavare. 

Bemyndigande från styrelsen 
På årsstämman den 25 juni 2020 bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 
nästkommande årsstämma med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, 
emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.  

Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller 
att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet är begränsat till att maximalt ackumulerat under en 
period intill nästa års ordinarie årsstämma uppgå till 10 (tio) procent av Bolagets vid varje tillfälle aktuellt antal 
aktier.  

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen 
Förslag tas fram av styrelsen. Huvudprincipen är att Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som innebär att 
bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig 
ersättning, ett långsiktigt incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på 
individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som 
gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt. 

Finansiell rapportering till styrelsen 
Styrelsen fastställer vilka rapporter som ska tas fram för att styrelsen ska kunna följa bolagets utveckling. 
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelsen utvärderas i första hand av styrelsen. 

Extern finansiell information 
I enlighet med bolagets informationspolicy, vilken årligen antas av styrelsen, lämnar bolaget finansiell information i 
form av delårsrapporter, bokslutsrapport, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med väsentliga 
händelser som kan ha kurspåverkan.  

Informationsgivningen följer de krav som anges i MAR (Marknadsmissbrukslagen) samt noteringsavtalet med 
NASDAQ First North samt som definieras som god sed på aktiemarknaden.  

Styrelsen behandlar och fastställer bolagets externa finansiella rapporter innan de publiceras. Informationspolicyn 
fastställer också hur kommunikationen sker och vilka som företräder bolaget som talespersoner. Information som 
distribueras genom pressmeddelanden finns i enlighet med gällande regelverk tillgängligt på bolagets webbplats, 
liksom annan information som bedöms vara värdefull.  

Bolaget lämnar för närvarande inga prognoser eller andra utfästelser om försäljnings- eller resultatutveckling. 

Internkontrollrapport 
Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Styrelsens arbete med intern 
kontroll utgår från kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt 
uppföljning.  

Den interna kontrollen är en process som drivs av styrelsen, företagets ledning och andra anställda, och som 
utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och effektiv 
verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av lagar och förordningar. 

Kontrollmiljö 
Styrelsen har det övergripande ansvaret att inrätta och upprätthålla en god intern kontroll. En god kontrollmiljö 
byggs genom att forma organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, uttryckta i policys och riktlinjer. 
Gemensamma värderingar skapar samsyn och stärker den interna kontrollen. Under 2020 har arbete lagts på 
kostnads- och projektuppföljning som har förbättrats och rutinerna för detta är fortfarande under arbete.  

Styrelsen och företagsledningen anser det betydelsefullt med snabb och korrekt rapportering. Ekonomifunktionen 
säkerställer att samtliga verksamheter utvärderas och effektiviseras. Ansvaret för att skapa processer med 
ändamålsenlig intern kontroll ligger på respektive avdelningschef. 

Riskbedömning 
Bolaget kommer under 2021 fortsatt arbeta med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker 
som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställs av styrelsen. Detta kommer fortsättningsvis att 
dokumenteras kvartalsvis genom att styrelsen går igenom bolagets riskexponering avseende; Finansiell ställning, 
kommersiell konkurrenskraft, teknologi samt beroende av nyckelpersoner. 
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Kontrollaktiviteter 
De risker som identifieras avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollåtgärder, som 
begränsar identifierade risker och säkerställer korrekt och tillförlitlig rapportering.  

Information och kommunikation 
Styrelse och ledning har fastställt informations- och kommunikationsvägar för att säkerställa fullständighet och 
riktighet i den finansiella rapporteringen. Styrande dokument, som interna policys, riktlinjer och instruktioner finns 
tillgängliga genom bolagets system. 

Uppföljning 
Styrelsen har fastställt att uppföljning av den interna kontrollen ska ske genom självutvärdering och testning av 
kontroller. Självutvärdering innebar att ansvarig person för varje kontroll utvärderar processen och tar ställning hur 
väl den utförts under perioden.  

Bolagets förbättringsarbete har under 2020 omfattat en fortsatt utvärdering av Bolaget, och tillsammans med 
revisor och Bolagets Certified Advisor skall styrelsen ytterligare förbättra dokumentationen och uppföljningen. 

Planerade aktiviteter 2021 
Under 2021 kommer IT-systemen, affärsprocesserna och kontrollprocesserna ytterligare dokumenteras och 
utvärderas, primärt genom självutvärdering. Vidare kommer styrelsens arbetsordning och de riktlinjer som styr 
arbetet fortsatt följas och utvärderas. 
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