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Linköping den 6 november 2020 

 

Hej bästa aktieägare i Dynamic Code 
Det händer mycket hela tiden och flera spännande utmaningar erbjuds varje dag.  

Det höga covid-19 flödet fortsätter samtidigt som vi har fokus på att växa kärnverksamheten i 
Dynamic Codes koncept. 

I september analyserades över 84.000 test och alla medarbetare gör ett fantastiskt jobb.  

Utöver produktionskapaciteten för den ordinarie verksamheten har vi säkrat upp en kapacitet att 
kunna ta emot ca 25.000 covid-19 test från regionerna per vecka då det har efterfrågats.  

Vi fortsätter att slimma, automatisera och systematisera alla arbetsprocesser. Allt för att 
successivt kunna höja kapaciteten på ett kvalitetssäkrat vis.  

Vi jobbar intensivt med att lansera nya produkter. Den 9 november lanseras två nya celiakitest 
och den 16 november är det dags för vårt covid-19 antikroppstest. I december lanseras ett helt 
nyutvecklat HPV-test. 

Målsättningen är också att i november lansera ett covid-19 intyg, dvs ett intyg på att du inte bär 
på viruset. Idag används reseintyg för att visa att man är negativ avseende covid-19 virus inom 72 
timmar från resan.  

Våra covid-19 intyg kan även användas för att idrotts- och kulturarrangörer ska kunna ta in publik 
utan hög smittorisk, vilket efterfrågas.  

De digitala vårdgivarna tar in allt fler test i sin verksamhet och nya kampanj- och 
paketeringserbjudanden kommer att testas i pilotprojekt i nya samarbeten med distributörer och 
vårdgivare.  

 

Intäkter och kassaflöde i korthet 
För helåret 2020 hade vi en total försäljningsbudget på 40 miljoner SEK. Per den sista september 
uppgick försäljningen till 92,3 miljoner SEK, en ökning med 606 % jämfört med försäljningen 2019. 

Tillväxten är fortfarande accelererande och covid 19-testningen (PCR-test) bidrar givetvis starkt 
till utvecklingen, men försäljningsökningen omfattar hela vår produktportfölj.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten, vilket är positivt sedan juli, utvecklas väl.  

I slutet av november inför handeln i december återkommer vi med resultat- och balansräkningar.  
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År 2020 – bevisad skalbarhet och nya affärsmöjligheter 
Dynamic Codes nytänkande att kunna lösa provtagning, diagnoser och behandling både enklare 
och säkrare on line, ökar nu intresset och behovet av dessa effektiva lösningar även hos 
internationella aktörer.  

På grund av de stora volymerna och att vi snabbare än förväntat har kunnat effektivisera 
produktion, logistik och distribution och visa på de skalfördelar som hela vårt koncept erbjuder, så 
ger detta helt nya spännande affärsmöjligheter.  

Pandemin har ruskat om i hela samhället och inte minst inom hälso- och sjukvårds-branschen. 
Allt fler företag och organisationer inser att de själva måste ta ansvar för personalens hälsa för 
att hålla sin verksamhet igång. Det innebär nya kunder för oss.  

Förutom ett fokus på covid-19 i nu rådande läge, ökar detta samtidigt intresset för alla våra test 
och de kostnadseffektiva lösningar som vi kan erbjuda företagen. Detta skapar långsiktigt nya 
goda utvecklings- och försäljningsmöjligheter, som vi nu med ökade resurser kommer att ta oss 
an med kraft. 

Sedan sist har vi blivit ännu fler på bolaget. Framförallt har vår nya VD Louise Nylén precis börjat 
(2 november). Idag är vi över 40 entusiastiska medarbetare och flera timanställda som uträttar 
”små underverk” varje dag på jobbet, tillsammans med fler och fler spännande partners på både 
”gamla” och nya marknader. – Revolutionen sprider sig! 

Från nästkommande brev kommer Louise rapportera och jag kommer nu ägna mig helhjärtat åt 
affärsutvecklingen i bolaget vilket jag ser fram emot med glädje. 

 

Bästa hälsningar 
Anne Kihlgren, VD och grundare 


