
Kraftig försäljningstillväxt +112% andra halvåret 2019
Hej bästa aktieägare,
Vi håller som bäst på att summera 2019 och vill här ge en kort information om hur försäljningen, d v s fakturering och order, 
blev under året. Som vi berättat tidigare så har vi sett en mycket bra utveckling framför allt under andra halvåret och det syns 
också i våra försäljnings-siffror där vi kan summera en kraftig tillväxt på + 47 % jämfört med 2018.

I tabellen nedan visas försäljningen och tillväxten per kundkategori 2019 jämfört med 2018.

Affärsområde Utfall 2019 (Mkr) Tillväxt % 2019/2018
Vårdgivare 4,1 + 737
Apotek/distributörer 7,1 + 60

DC-E-handel 2,5 +/- 0

Släktskap 5,0 +/- 0
Licenser övriga 0,7 + 17

Total 19,4 + 47

För helåret blev tillväxten som sagt 47%, men tillväxttakten har accelererat under hela året och för andra halvåret är tillväxten 
hela 112%. Värt att notera är utvecklingen för kundkategorin Vårdgivare, som ökade med 737 %, där bl a samarbetet med Kry 
bidrar starkt positivt. Även vårt samarbete med apotekskedjor och distributörer utvecklas starkt + 60 %.

Viktigt att komma ihåg är, att när vi nu börjar verksamhetsåret 2020 så är förutsättningarna helt annorlunda än jämfört med 
för ett år sedan. Vi har idag avtal och samarbeten etablerade med alla aktörer på apoteksmarknaden och med nästan alla  
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Båda testen riktiga volymtest med stor marknadspotential.
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nöjda och har förlängt sitt avtal med oss ända fram till halvårsskiftet 2021. 

Vår egen e-handel slutade på samma nivå som 2018 och det är vi givetvis inte nöjda med. Vår nya hemsida (ny teknisk platt-
form) blev kraftigt försenad och istället för att vara klar i god tid innan sommaren, kunde vi först i månadsskiftet september/
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här långt in på 2020 är försäljningsökningen drygt 100% jämfört med förra året. Och försäljningstakten närmar sig raskt den 
prognosticerade nivån för hela 2020, rejält före tidplanen.

Organisationen förstärktes avsevärt inom alla områden under 2019. Vi är idag 30 medarbetare med bra ledning och  
bemanning inom alla viktiga områden i bolaget. Ett ungt, ambitöst och hungrigt team som tar sig an utmaningar och jobbar 
tillsammans i en härlig anda. 

Vi har nu hela ”kostymen” klar för att hantera betydligt större volymer och vi fortsätter oförtröttligt vårt arbete med att revolu-
tionera distansvården, att lansera den nya svenska modellen inom primärvården och är övertygade om fortsatta framgångar 
tillsammans med våra partners genom att erbjuda konsumenten/patienten en snabbare och säkrare vård även under 2020. 
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