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Här kommer en tidig december-hälsning 
från Dynamic Code. 
Hej bästa aktieägare, 

Här kommer en uppdatering om vad som hänt sedan vår senaste hälsning.  

De framgångar som vi berättade om i förra brevet har fortsatt under hösten och vi har dessutom ökat 
tempot ytterligare med en förstärkt marknadsgrupp. Vi ser redan tydliga tecken på att detta ger resultat.  

För att upprätthålla kvaliteten i våra kraftigt ökade leveranser har även logistik- och produktionsgruppen 
förstärkts. 

Försäljningen i Q3 2019 ökade med 123% jämfört med samma period 2018 och totalt under årets första 
nio månader ökade försäljningen med 31%. Fortfarande lägre än vi förväntat oss, men försäljningen 
fortsätter att öka i god takt även under fjärde kvartalet. 

För våra högst prioriterade kundkategorier i Sverige ser bilden ut så här: 

Distributörer och apotekskedjor: 

- Försäljningen under året t o m oktober har ökat med 41% och för perioden juli t o m oktober är ökningen 
130% jämfört med 2018. 

Digitala vårdgivare/vårdgivare: 

- Försäljningen under året t o m oktober ökade med hela 650% och för perioden juli t o m oktober är 
ökningen drygt 1.500%. 

Licenspartners: 

- Försäljningen under året t o m oktober ökade med 128% och för perioden juli t o m oktober är ökningen 
hela 2.500%. 

Som vi kommunicerade i höstas. – ”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”. 

Vi lägger nu ned mycket arbete på vår e-handel och en helt ny hemsida håller på att lanseras både i Sverige 
och internationellt. Den nya hemsidan har fokus på content och bidrar positivt till Dynamic Codes 
varumärke. Vi ser även en ökning av konverteringsgraden i vår e-handel, där besökarantalet ligger 30% 
högre än under 2018. Våra fokuserade satsningar på sociala media fortsätter och även här har vi förstärkt 
med nya duktiga medarbetare.  
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Nya test och ett Medicinskt/Vetenskapligt råd: 

Vi har precis lanserat vårt senaste test, Urinvägsinfektion Kvinna. I början av 2020 kommer ett test för 
halsfluss, ett spännande hudtest och likaså ett HPV-test (förstadiet till livmoderhalscancer). Självklart 
snabba och kvalitetssäkrade test i linje med vår kvalitetspolicy.  

Den 12 november är en märkesdag för Dynamic Code. Då konstituerades och hölls första mötet i vårt 
Medicinska och Vetenskapliga råd. Självklart har vi alltid arbetat nära landets främsta specialister inom 
olika medicinska områden när vi har utvdecklat våra test. Men det är först nu som vi lyfter fram dessa 
kompetenta och framsynta specialister. Läs mer om dem och rådets arbete på vår hemsida. 

Diskussioner har nu också intensifierats med våra partners om att lansera våra lösningar tillsammans på 
internationella marknader, vilket vi räknar med ska komma igång redan runt årsskiftet. 

 

Till dess, håll fanan högt och leve Revolutionen!  

Med önskan om en skön advent och ett gott slut på 2019. Vi ser med tillförsikt fram mot 2020.  

Anne Kihlgren, grundare och VD 


