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Här kommer en Hösthälsning från Dynamic Code. 
 
Hej bästa aktieägare, 
Nu vill vi berätta om var vi står idag jämfört med 2018, men framför allt vad som har hänt de senaste 
månaderna. 
 
Nu börjar vi skörda frukterna av första halvårets arbete! 
(Alla försäljningssiffror i % jämfört med motsvarande period år 2018) 
 
Första halvåret präglades, som har kommunicerats tidigare, av ett intensivt arbete med att få igång alla 
samarbeten med apotekskedjor och digitala vårdgivare. – Nu ser vi resultaten! 
 
Försäljningen har till och med augusti ökat med 18% jämfört med 2018. På tokt för lågt, men orsakerna 
till detta, förklarade vi i vår Sommarhälsning. 
 
Det intressanta är att för augusti månad ökade den totala försäljningen med 222%. Men ännu 
intressantare är om vi studerar försäljningen till våra högst prioriterade kundkategorier. 
 
Distributörer och apotekskedjor: 
- Den totala försäljningen t o m augusti ökade med 27%, också för lågt, men ökningen i augusti månad är 
556%. 
 
Digitala vårdgivare/vårdgivare: 
- Den totala försäljningen t o m augusti ökade med 330% och i augusti månad var ökningen hela 1.278%. 
 
Licenspartners: 
- Den totala försäljningen t o m augusti ökade med 128% och i augusti månad med 900%. 
 
Vi ser tydligt resultaten att vårt målmedvetna arbete med att bygga relationer och kvalitet i hela kedjan.  
Vi kommer att nå våra mål både a) att revolutionera vården och b) våra försäljningsmål, även om vi har 
varit för optimistiska när det gäller tiden som krävs.  
– Vårt korta mål en veckoförsäljning på 600 tkr, har vi överträffat i augusti. Nu gäller det att bli uthållig 
på dessa nivåer och sedan öka därifrån. 
   
Vi har fortfarande mycket kvar att göra när det gäller vår e-handel. Den nya e-handels plattformen är på 
plats och vi lägger nu allt fokus på nytt content. 
Vi har flyttat fram våra positioner på sociala media de senaste månaderna och här ökar vi satsningarna 
ännu mer. 
 
Nya test och helhetslösningar: 
Inom research och produktutveckling har vi dubblat resurserna och satsningarna kommer att fortsätta 
öka. Fler superintressanta nyheter lanseras under hösten. 
Men om detta, om vår internationalisering, om vetenskapliga rådet och om vårt nya labb, får ni veta mer i 
nästa ”Hälsning till våra aktieägare”. 
 
Till dess, håll fanan högt och leve Revolutionen!  
 
Med önskan om en härlig höst 
Anne Kihlgren, grundare och VD 


