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Linköping den 7 september 2020 

 

Hej bästa aktieägare i Dynamic Code 
Vår verksamhet utvecklas i en rasande fart! 

För helåret 2020 hade vi en total försäljningsbudget på 40 miljoner SEK.  

Per den sista augusti uppgick försäljningen till 53,3 miljoner SEK, en ökning med 412 % jämfört med år 2019. 

Tillväxten är dessutom fortfarande starkt accelererande och per den 6 september (igår) uppgick 
försäljningen till 61,9 miljoner SEK, en ökning med 8,6 miljoner SEK på sex dagar. 

Självklart bidrar covid 19-testningen (PCR-test) starkt till denna utveckling, men försäljningen ökar kraftigt 
för hela produktportföljen och för både distributörer, vårdgivare och extra intressant, för flera nya 
kundkategorier. 

Genombrottet för Dynamic Codes nytänkande lösningar blir extra tydligt i dessa orostider med ökade 
risker för smittspridning vid fysiska vårdbesök. När provtagning, diagnoser och behandling i många 
situationer kan lösas både enklare och säkrare on line, växer självklart intresset och behovet av effektiva 
distributions-, logistik- och kommunikations-lösningar, inte minst hos allt fler konsumentgrupper och hos 
vårdgivare, privata såväl som offentliga. 

 

Försäljningsutveckling för olika kundkategorier 
Som sagts ovan, vår försäljning utvecklas starkt och för årets första åtta månader, d v s till och med den 
31 augusti ser det ut enligt följande: 

• Vår e-handel har ökat med 122 % jämfört med samma period 2019 och ligger 40 % före budget.  
 

• Försäljningen till återförsäljare och distributörer, t ex apotekskedjor är inte tillfredsställande och 
har ökat med endast 7 % jämfört med samma period 2019 (ca 40 % efter budget). Glädjande 
däremot är att nya distributörer och apotekskedjor växer kraftigt. Medan det är de ”gamla” 
etablerade apotekskedjorna som hittills under året inte har utvecklats enligt budget. Intensiva 
diskussioner om åtgärder och nya satsningar (fler test i butik) pågår därför för fullt.  
 

• Försäljningen till vårdgivare, flertalet digitala vårdgivare, har ökat med hela 3167 % och ligger 415 
% över budget.  
Nya samarbeten med flera digitala vårdgivare har etablerats och idag är i stort sett samtliga 
digitala vårdgivare partners.  

Till detta har nya kundkategorier tillkommit såsom t ex företagskunder, se nedan. Totalt ligger 
försäljningen för årets första åtta månader 143 % över budget för perioden.  

 

År 2020 – upp till bevis för kassaflöde och skalbarhet! 
Vi publicerar inte någon ny prognos för helåret 2020, men konstaterar att en positiv försäljningsutveckling 
sannolikt fortsätter året ut. 

Sedan juli månad är också kassaflödet positivt före investeringar och sedan augusti är kassaflödet positivt 
totalt sett. Därmed har vi uppnått positivt kassaflöde ganska exakt ett år tidigare än vad vi kommunicerade 
i samband med nyemissionen i början av året. 
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Samtidigt har vi under tre intensiva veckor i juni-juli bevisat vår skalbarhet – också helt i linje med vad som 
tidigare har kommunicerats. 

Genom rekrytering av mer personal till labb, till packning och administrering av testpaket samt 
investeringar på endast ca 4 miljoner SEK i ny utrustning och instrument för en ökad automation, har vi 
fördubblat produktionskapaciteten från 1 miljon test per år till drygt 2 miljoner test. Och då menar vi inte 
enbart labb-analyser, utan hela produktions- och logistikkedjan. Hela vårt process- och systemtänk har 
visat sig klara tuffa utmaningar och snabbt levererat en skalbarhet helt enligt våra planer. 

 

Helt nya kundkategorier öppnar nya framtida möjligheter! 
Pandemin har ruskat om i hela samhället och givetvis inte minst inom hälso- och sjukvårdsbranschen.  

Det har resulterat i att allt fler företag inser att de själva måste ta ansvar för personalens hälsa. För 
Dynamic Code innebär ett 20-tal nya företagskunder både direkt och via företagshälsovårdens aktörer. 
Förutom ett fokus på covid-19 i nu rådande läge, ökar samtidigt intresset för våra övriga test och de 
smidiga, kostnadseffektiva helhetslösningar som vi kan erbjuda företagen. Detta skapar långsiktigt nya 
goda utvecklings- och försäljningsmöjligheter, som vi nu med lust och kraft ”kastar oss över”.  

Mer eller mindre samma situation råder också hos alla befintliga kunder, så som distributörer, 
apotekskedjor och vårdgivare. Avtal har ingåtts med flertalet om en utökad produktportfölj i deras 
ordinarie verksamhet. Förberedelser pågår och så fort nuvarande fokus på covid-19 kan lätta lite, så ser vi 
stora möjligheter att expandera verksamheten tillsammans med våra partners. 

 

Ny VD med internationell kompetens 
I månadsskiftet oktober/november börjar Louise Nylén som ny VD för Dynamic Code.  

I ett läge med växande förståelse för nyttan med distansvård har nu Dynamic Code stora möjligheter att 
expandera på både befintliga och nya internationella marknader.  

Louise är en avgörande förstärkning i denna satsning, inte minst med sin internationella erfarenhet, sin 
kompetens inom marknad och försäljning och dokumenterade förmåga att förstå och driva tillväxtbolag. 

– Acceptansen för distansvård och e-hälsa har blivit en helt annan, mycket tack vare de digitala vårdgivarnas 
introduktion i samhället. För patienterna kommer detta paradigmskifte som hälso- och sjukvården genomgår 
just nu att leda till förbättrad tillgänglighet och större möjligheter att påverka sin egen vårdsituation. Jag är 
övertygad om att Dynamic Code kommer att spela en otroligt viktig roll i transformationen framåt, både inom 
och utanför Sveriges gränser. Jag ser med spänning och ödmjukhet fram emot att få vara en del 
av Dynamic Codes fortsatta resa, säger Louise Nylén.  

Jag kommer att vara kvar i bolaget i rollen som chef för Affärsutvecklingsenheten med fullt fokus på 
strategisk utveckling av ett globalt helhetskoncept. Tillsammans med vår nya VD Louise, blir vi ett starkt 
team för fortsatt tillväxt, en ökad konkurrenskraft och flera nya spännande test.   

De test som vi nu kommer att lansera under hösten är i första hand ett antikroppstest för covid-19, en 
relansering av vårt Celiakitest samt ett smidigt och säkert HPV-test för kvinnor. Dessa kan ni snart läsa 
mer om på vår webb. 

Sedan sist har vi också blivit fler på bolaget. Idag är vi 38 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 


