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Linköping den 8 juni 2020 

 

Hej bästa aktieägare i Dynamic Code 
Vår verksamhet utvecklas starkt och trots tuffa mål och tuff budget, så ligger vi efter årets första 
fem månader före i försäljningen och även bättre till i resultat.  

Acceptansen och intresset för vårt helhetskoncept ökar hela tiden och det inom alla 
kundkategorier från konsument till vårdgivare. 

Den senaste tidens ökade behov av snabba, säkra lösningar när det gäller testning, har också satt 
fokus på behovet av effektiva distributions-, logistik- och kommunikations-lösningar. 

Ur detta håller det på att växa fram helt nya affärsmöjligheter inom B2B kopplade till vår 
verksamhet. Våra CE-märkta provtagningskit, den tekniska plattformen samt våra egenutvecklade 
och kvalitetssäkrade analysmetoder paketerade som reagenskit, är idag efterfrågade produkter 
(integrerbara moduler) var och en för sig.  

Detta har på ett spännande sätt öppnat upp nya säljmöjligheter inte minst internationellt sett, 
utöver vår nuvarande huvudstrategi – att erbjuda säkra hälso- och diagnostest i ett 
helhetskoncept direkt till konsument. 

 

Eget Covid-19 test 

Förutom samarbetet med Region Stockholm som flyter på bra, har vi nu i några veckor haft vårt 
labb klart för covid-19 testning och därmed erbjudit hjälp till kommuner och övriga regioner. Men 
antingen är beslutsprocesserna för svåra och långsamma eller så finns det inget behov, för hittills 
har inte ett enda test beställts av någon region eller kommun.  

Så den 8 juni öppnar vi upp 10,23 miljoner nya provtagningsställen i Sverige för covid-19 testning. 
D v s vi startar nu försäljningen av vårt självprovtagningstest för covid-19 för alla, för såväl 
privatpersoner som för vårdpersonal m fl. 

Testet ger svar på om du har en pågående infektion eller inte, d v s det är inget antikroppstest. 

Vår lösning innebär som alltid, att den som tar provet, direkt efter testsvar smidigt kommer i 
kontakt med vårdgivare. ”Våra” anslutna vårdgivare får automatiskt tillgång till hens testsvar och 
ger råd om åtgärder och eventuell behandling. 

 

Försäljningsutveckling för olika kundkategorier 

Som sagts ovan, vår försäljning utvecklas starkt och för årets första fem månader, d v s till och 
med den 31 maj, och ser det ut enligt följande: 

• Vår e-handel har ökat med 75% jämfört med samma period 2019 och ligger 24% före 
budget. Ökningstakten de senaste rullande 30 dagarna jämfört med samma period 
föregående år i antal sålda test är ca 240%. 
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• Försäljningen till återförsäljare och distributörer, t ex apotekskedjor har ökat med 55% 
jämfört med samma period 2019, men är ändå ca 28% efter budget. Det räknar vi med att 
ta ifatt när nu nya samarbeten kommer igång fullt ut och baserat på de nya test som 
lanseras och har tagits in av flertalet apotekskedjor. 
 

• Försäljningen till vårdgivare, i huvudsak digitala vårdgivare och nyttjande av vår tekniska 
plattform vid covid-19 testning, har ökat med hela 4 013 % och ligger 55% över budget.  
Nya samarbeten med flera digitala vårdgivare är i startgroparna och därtill kommer vårt 
eget självprovtagningstest för covid-19 som börjar säljas i juni. Försäljningen förväntas 
därför fortsatt bli högre än budget även under resten av 2020.  

Totalt ligger försäljningen för årets första fem månader 131% över motsvarande period 2019 och 
ca 10% före budget. 

 

Förstärkning med internationell kompetens 

Vi är klara med rekryteringen av vår nya VD, som förväntas börja under hösten och vår nya 
styrelseordförande Carl Johan Grandinson, som utses på årsstämman den 17 juni. 

Båda omsorgsfullt rekryterade inte minst för sin internationella erfarenhet, sin kompetens inom 
marknad och försäljning och dokumenterade förmåga att förstå och driva tillväxtbolag. 

Fantastiska förstärkningar av teamet inför de utmaningar som vi redan har gett oss i kast med 
internationellt tillsammans med både befintliga och nya samarbetspartners. 

Sedan sist har vi också blivit fler på bolaget. Idag är vi 34 entusiastiska medarbetare som uträttar 
”små underverk” varje dag på jobbet tillsammans med allt fler partners och på allt fler marknader. 
– Revolutionen sprider sig! 

 

Bästa hälsningar 
Anne Kihlgren, VD och grundare 

 

 

 

 


