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Sammanfattning kvartal 1 2022
2022-01-01 – 2022-03-31
o Nettoomsättningen ökade med 82 % och uppgick till 0,4 MSEK (0,22 MSEK).
o Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,85 MSEK ( -3,78 MSEK)
o Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (– 0,01 SEK)
o Kassaflöde: -4,29 MSEK (19,35 MSEK)
o Soliditeten per den 220331 uppgick till 86 % (92 %)
* Beräknat utifrån antal aktier: 290 198 093

Fortsatt positiv utveckling och återgång till normalt marknadsläge
Den goda trenden som startade i slutet av 2021 fortsatte under första kvartalet 2022. Trots att vi såg
fortsatt påverkan av omikron i början av året uppgick vår försäljning under kvartalet till 0,4 (0,22)
miljoner kronor vilket är en ökning med 82 procent jämfört med motsvarande period föregående år.
Även om försäljningen fortfarande är på en låg nivå är det glädjande att vi redan nu har sålt för nästan
lika mycket som under hela första halvåret ifjol.
Mycket positivt är också att vi kan konstatera att våra marknader sakta men säkert börjar återgå till det
normala. Tack vare gradvis ökade aktiviteter på marknaden från oss och våra kommersiella partners
växer vår kundbas kontinuerligt och vi har nu fler användare av MedimiSmart ute i kommunerna.
Dessutom har vi en betydligt större pipeline med intresserade kunder som befinner sig i olika stadier
av ”säljtratten”.
Hög aktivitet på marknaden i Danmark och ny affärsmodell sjösatt
Den danska marknaden fortsatte att utvecklas positivt. Aalborg installerade kontinuerligt nya enheter,
likaså Mittjylland och Ringsted, vilka dessutom utvärderar vidare expansion av lösningen. Aktiviteterna
i resten av Danmark ökar också och vi är idag i dialog med betydligt fler kunder jämfört med ifjol.
Förfrågningar från nya kommuner kommer också in via ATEA som kan utnyttja SKI-avtal (Statligt
Kommun och Inköp) på den danska marknaden, vilket innebär att kommunen köper direkt från ATEA
utan att genomföra en upphandling. Detta innebär att ATEA köper hårdvaran av Medimi. Denna
affärsmodell kommer vi att introducera och använda oss av på samtliga marknader i nära samarbete
med våra partners. Affärsmodellen har en positiv påverkan på vårt kassaflöde då intäkterna för
hårdvaran kommer direkt. Affärsmodellen ger dessutom en kontinuerlig intäkt under hela avtalstiden
för ”support och underhåll”.
Norska kommuner igång
Påverkan av omikron på den norska marknaden minskade under den senare delen av kvartalet och vi
startade upp tre av fyra kommuner, den fjärde installeras inom kort. Vi förväntar oss nu återgång till en
mer normal marknadssituation och en aktivitetsnivå lik den vi hade under mitten på 2021. Även i
Norge är intresset stort för vår lösning vilket visar sig bland annat genom fler möten mellan vår partner
Hepro och kommunerna.

Ökad räckvidd i Sverige genom Letter Of Intent (LOI) med Tunstall
Vi fortsätter att bearbeta den svenska marknaden. Även här minskade påverkan av omikron under
första kvartalet och vi såg en mer normal marknadssituation med ökad kundinteraktion som följd. Vi
hade mycket kundkontakt för att säkerställa att vi är specificerade i kommande upphandlingar. Vi har
bland annat deltagit i en så kallad Request For Information (RFI) inom Region Gotland. Vårt LOI med
Tunstall, som vi har signerat, ger oss goda förutsättningar för att få ett avtal på plats och blir en viktig
pusselbit för bolaget på den svenska marknaden. Det kommer att öka vår kommersiella styrka
betydligt och ger oss möjlighet att kapitalisera på det starka intresse som finns i Sverige för att
förbättra medicinhanteringen.
Medimi har fortsatt stort fokus på kostnaderna och kassaflödet för perioden uppgick till -4,29 miljoner
kronor vilket var något högre än fjärde kvartalet 2021 men i linje med förväntan. Aktiv kostnadskontroll
är fortsatt i fokus för oss. Resultatet påverkades något relaterat till investeringar samt kostnader i
samband med vd skiftet inom bolaget. Tillväxten säkerställer att våra marginaler förbättras successivt.

Den tragiska situationen i Ukraina påverkar oss alla, och skapar en generell osäkerhet bland kunder
och brukare. Vi ser dock en väsentligt högre kommersiell aktivitetsnivå, vilket innebär att Medimi har

goda förutsättningar för en fortsatt gynnsam utveckling under 2022. Vi ser vidare att vår strategi att
bearbeta starka, lokalt välförankrade, partners ger frukt och öppnar dörrar. Det ger oss ökad tyngd och
bekräftar därmed vår affärsmodell. Medimis nya vd Alexander Johansson tillträder den 17 juni 2022.
Tack vare övergångsperioden där han har kunnat arbeta parallellt såväl med tidigare vd som tf vd
Theodor Sandström kommer han att vara mycket väl förberedd för sitt uppdrag redan från start

Styrelsen,
Medimi AB

Viktiga händelser under första kvartalet 2022
• Den 16 februari meddelar bolaget att Alexander Johansson tillträder som VD i
Medimi den 17 juni 2022
• Den 9 mars meddelar bolaget att Medimi och Tunstall AB signerar Letter of
Intent för samarbete
• Den 10 mars meddelar bolaget att de första patienterna i Norge startar upp
med Medimi®Smart
• Den 22 mars meddelar bolaget att Inderöy är den andra kommunen i Norge
som startar upp med Medimi®Smart
• Den 23 mars publicerar bolaget Kommuniké från årsstämman 2022. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet
• Den 30 mars meddelar bolaget att den tredje kommunen startar upp med
Medimi®Smart i Norge

Tidpunkter för ekonomisk information
•
•

Delårsrapport kvartal 2 2022: 8 augusti 2022
Delårsrapport kvartal 3 2022: 10 november 2022

MEDIMI AB
MEDIMI AKTIEBOLAG (PUBL)
Medimi Aktiebolag (publ) (”Medimi”) är ett svenskt företag med en helsvensk och
patenterad teknisk innovation för digitaliserad medicindispensering som möter behov
från såväl patienter som personal inom omsorg och sjukvård. Medimi är sedan den
11 december 2006 listat på Spotlight Stockmarket, som är ett värdepappersbolag
under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF
(Multilateral Trading Facility). I dagsläget har Medimi cirka 4 000 ägare. Medimi AB
har sitt huvudkontor i Lund.
VISION
”Vi förenklar och förbättrar livet för alla som tar och hanterar flera mediciner”
AFFÄRSIDÉ
Medimis lösning är utvecklad för att säkra, förenkla och effektivisera
läkemedelshantering för vårdtagare och personal genom hela kedjan från läkare till
dispensering i hemmet. Tack vare en patenterad, separat hantering av mediciner från
recept till att medicinen tas, kan viktiga fördelar för vårdtagare och vårdgivare
uppnås. Teknologin har tagit ca 4 år att utveckla och över 60 miljoner SEK i
investeringar.
MEDIMI®SMART LÖSNINGEN
Lösningen består av en dispenser/medicinrobot, MedimiSmart, och ett
administreringssystem, Flex. Medimi®Smart är placerad hemma hos patienten och
dispenserar medicin automatiskt baserat läkarens ordination. Apotek eller
omsorgspersonal packar medicinen i kassetter. Kassetterna sätts in i roboten hemma
hos patienten. Medimi®Smart hämtar via nätet läkarens ordination i det övergripande
vårdsystemet och dispenserar sedan medicin enligt recept.
Ändrar läkaren dosering skickas informationen till Medimi®Smart automatiskt och
dagen därpå dispenseras tabletter enligt den nya ordinationen. Medimi®Smart talar
om med tal, ljus och ljud när det är dags att ta medicinen. Vårdtagaren trycker på en
knapp och tabletterna faller ner i en kopp. Om patienten inte tar sin medicin eller fel
uppstår skickas ett meddelande till valda mottagare.
Medimi®Smart kan även tala om när det är dags att ta läkemedel som inte är
placerade i dispensern såsom salvor, sprutor och flytande läkemedel. Alla aktiviteter
loggas och MedimiSmart är ständigt uppkopplad. Tack vare detta har vårdpersonalen
full kontroll på medicinhanteringen i sin kommun eller vårdinrättning.
KUNDVÄRDE
Medimis unika lösning ger tydliga fördelar till vårdtagare och vårdgivare
•

Ökad och bibehållen följsamhet. Interna studier visar på en följsamhet över 99
%. Denna skall sättas mot en mätning av WHO som visar en generell

följsamhet på 50 % för kroniskt sjuka i västvärlden*
•

Ökad effektivitet. Relaterat till bättre administration och medicinhantering visar
interna mätningar att lösningen kan reducera tiden för medicinhantering med
upp till 30 %**

•

Hållbar lösning: Relaterat till lösningens unika kassetteknologi behöver man
inte slänga dosrullar vid receptändring vilket är standard vid användning av
system med dospåsar.

•

Ökad och bibehållen distansering. Tack vara automatisk dispensering och
uppkopplad lösning kan interaktionen med riskgrupper begränsas och
bibehållas

*Medimis interna mätningar under TIM projekt Danmark 2020
**Marie T. Brown and Jennifer K. Bussell Mayo Clin Proc. “Medication Adherence: WHO Cares?“, April 2011;86(4):304-314

MARKNADSSEGMENT
Givet de egenskaper som lösningen erbjuder är Medimi inriktat mot två stora
marknadssegment. Dessa segment drivs antingen av offentliga verksamheter som
kommuner och landsting eller av privata vårdleverantörer.
Omsorg i hemmet: Genom att använda Medimi®Smart får vårdgivarna betydligt
bättre kontroll på att patienterna får den medicin som ordinerats i rätt tid och i rätt
mängd. Detta ökar följsamheten, med samhällsekonomiska fördelar som resultat.
Samtidigt, relaterat till Medimis unika uppkopplade lösning, förbättras även
effektiviteten i hanteringen av mediciner.
Äldreboende/särskilt boende: Samma fördelar kan levereras inom gruppboenden
och större äldreboenden. Här är det framför allt förbättrad effektivitet som är
målsättningen. Medicinhanteringen kan i princip skötas genom att medicinen packas
och administreras av tredje part och dispenseras automatiskt till patienten.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.
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MEDIMI AB (publ)
556576-4809
RESULTATRÄKNING
(SEK)

2022-01-01
-2022-03-31

Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor
Övriga rörelseintäkter

2021-01-01

2021-01-01

-2021-03-31 -2021-12-31

402 083
11 007
413 090

223 555
223 555

1 069 855
714 710
5 385
1 789 950

-1 031 092
-892 215
-2 255 379

-765 743
-1 433 949
-1 759 833

-2 418 411
-6 507 546
-8 911 724

-71 611
-4 250 297

-47 555
-4 007 080

-296 782
-18 134 463

Rörelseresultat

-3 837 207

-3 783 525

-16 344 513

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-11 666
-3 848 873

-3
-3 783 528

-18 414
-16 362 927

-

-

-

-3 848 873

-3 783 528

-16 362 927

-0,01
-0,01

-0,02
-0,01

-0,06
-0,06

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Periodens skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

MEDIMI AB (publ)
556576-4809
Balansräkning
(SEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Imateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-

-

-

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

841 565

526 224

913 176

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner

2 804

2 804

2 803

Sum m a anläggningstillgångar

844 369

529 028

915 979

573 292
2 457 933
3 031 225

624 619
2 328 075
2 952 694

573 292
2 457 933
3 031 225

368 567
424 665
313 625
1 106 857

206 629
1 017 988
231 291
1 455 908

291 833
511 881
272 484
1 076 198

8 339 193

25 170 680

12 628 267

Sum m a om sättningstillgångar

12 477 275

29 579 282

16 735 690

Sum m a tillgångar

13 321 644

30 108 310

17 651 669

Om sättningstillgångar
Varulager mm
Varulaget råvaror och förnödenheter
varulager färdiga varor
Summa varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Likvida medel

MEDIMI AB (publ)
556576-4809
Balansräkning
(SEK)

2022-03-31

2021-03-31

2021-12-31

13 058 914
3 770 135
16 829 049

18 137 458
3 770 135
21 907 593

13 058 914
3 770 135
16 829 049

34 002 965
-35 588 046
-3 848 873
-5 433 954

34 002 965
-24 303 663
-3 783 528
5 915 774

34 002 965
-19 225 119
-16 362 927
-1 585 081

11 395 095

27 823 367

15 243 968

0

0

0

763 385
127 881
1 035 283
1 926 549

1 104 458
118 709
1 061 776
2 284 943

785 629
175 787
1 446 285
2 407 701

13 321 644

30 108 310

17 651 669

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

Sum m a eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Sum m a eget kapital och skulder

MEDIMI AB (publ)
556576-4809
Kassaflödesanalys
2022-01-01
-2022-03-31

2021-01-01
-2021-03-31

2021-01-01
-2021-12-31

-3 848 873

-3 783 528

-16 362 927

71 611

47 555

296 782

-3 777 262

-3 735 973

-16 066 145

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändring varulager
Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksam heten

-30 659
-481 153
-4 289 074

-328 187
-52 683
-4 116 843

-78 532
51 523
70 077
-16 023 077

Investeringsverksam heten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksam heten

0

0

-636 179
-636 179

Finansieringsverksam heten
Emission, netto
Kassaflöde från finansieringsverksam heten

0

23 469 153
23 469 153

23 469 153
23 469 153

Årets kassaflöde

-4 289 074

19 352 310

6 809 897

Likvida medel vid periodens början
Likvida m edel vid periodens slut

12 628 267
8 339 193

5 818 370
25 170 680

5 818 370
12 628 267

Den löpande verksam heten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar av poster som inte ingår i
kassaflödet, m.m.
Kassaflöde från den löpande verksam heten
före förändringar av rörelsekapital

MEDIMI AB (publ)
556576-4809

Förändring av eget kapital

B e lo pp v id å re t s ingå ng 2 0 2 0 - 0 1- 0 1

A k t ie k a pit a l

R e s e rv f o nd

13 8 16 8 6 7

3 7 7 0 13 5

Ö v e rk urs f o nd

14 8 5 4 4 0 2

Resultatdispo sitio n
Utgivna teckningso ptio ner

B a la ns e ra t
re s ult a t

Å re t s
re s ult a t

1 3 3 3 0 13

- 12 118 2 4 6

-12 118 246

12 118 246

70 000

Å rets resultat

T o t a lt

2 1 6 5 6 17 1

70 000
-13 588 430

-13 588 430

B e lo pp v id pe rio de ns ut gå ng 2 0 2 0 - 12 - 3 1

13 8 16 8 6 7

3 7 7 0 13 5

14 8 5 4 4 0 2

- 10 7 15 2 3 3

- 13 5 8 8 4 3 0

8 13 7 7 4 1

B e lo pp v id å re t s ingå ng 2 0 2 1- 0 1- 0 1

13 8 16 8 6 7

3 7 7 0 13 5

14 8 5 4 4 0 2

- 10 7 15 2 3 3

- 13 5 8 8 4 3 0

8 13 7 7 4 1

-13 588 430

13 588 430

Resultatdispo sitio n
Nyemissio n ko ntant, registrerad 2021-02-08
Nyemissio n kvittning, registrerad 2021-02-08

3 947 676

21948 970

372 915

2 073 396

2 446 311

-4 873 803

-4 873 803

Emissio nsko stnader
M inskng a aktiekapital, registrerad 2021-05-20

-5 078 544

25 896 646

578 544

Å rets resultat

-16 362 927

-16 362 927

B e lo pp v id pe rio de ns ut gå ng 2 0 2 1- 12 - 3 1

13 0 5 8 9 14

3 7 7 0 13 5

34 002 965

- 2 3 7 2 5 119

- 16 3 6 2 9 2 7

15 2 4 3 9 6 8

B e lo pp v id å re t s ingå ng 2 0 2 2 - 0 1- 0 1

13 0 5 8 9 14

3 7 7 0 13 5

34 002 965

- 2 3 7 2 5 119

- 16 3 6 2 9 2 7

15 2 4 3 9 6 8

P erio dens resultat
B e lo pp v id pe rio de ns ut gå ng 2 0 2 2 - 0 3 - 3 1

13 0 5 8 9 14

3 7 7 0 13 5

34 002 965

- 2 3 7 2 5 119

-3 848 873

-3 848 873

- 2 0 2 11 8 0 0

11 3 9 5 0 9 5

MEDIMI AB (publ)
556576-4809
Nyckeltal
Soliditet

2022-03-31 2021-03-31
86%
92%

Soliditet = eget kapital / totalt kapital

