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 VIKTIG INFORMATION Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till iZafe Group AB 
(publ)s memorandum och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Investeraren rekommenderas att 
läsa memorandumet, som finns att tillgå på iZafe Group AB (publ) hemsida: www.izafe.se/investorrelations innan ett 
investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i 
värdepapperen. iZafe Group AB (publ), organisationsnummer: 556762-3391. Frågor om teckning och betalning besvaras av 
emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn. Fondkommission AB, telefon 08-408 933 50. 
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Antal abonnemang vid kvartalens utgång

BAKGRUND OCH MOTIV  
Under året har iZafe framgångsrikt lanserat den 
patenterade läkemedelsroboten Dosell. Mottagandet 
har varit mycket positivt, vilket vidimeras av ett stort 
antal pilotprojekt i Sverige. Vidare har Bolaget under 
det andra kvartalet 2019 tecknat samarbetsavtal med 
återförsäljare i Italien och under det tredje och fjärde 
kvartalet med återförsäljare i Norge. För att skapa en 
tydligare kommersiell struktur, och därmed rätt 
förutsättningar att penetrera en allt större adresserbar 
marknad, har Bolaget nyligen delat in verksamheten i 
två affärsområden; iZafe Security för personlarm och 
iZafe Healthcare för trygghetslarm och Dosell.  Inom 
Affärsområdet Security har Bolaget tecknat ett flertal 
avtal under året, bland annat med Filmstaden, 
Fastighetsbyrån och ett ramavtal med 
omsorgsföretaget Team Olivia. Därutöver tecknades 
ett exklusivt samarbetsavtal med Nokas i Norge, som 
är en ledande leverantör av säkerhetslösningar, under 
det andra kvartalet.  

Bolagets produktportfölj består idag av personlarm, 
trygghetslarm och läkemedelsroboten Dosell. Bolaget 
är därmed väl positionerade för flera av de stora 
samhällstrenderna som en tilltagande förskrivning av 
läkemedel till äldre, ökade satsningar på digitalisering 
av vården och en allt mer otrygg arbetsmiljö på 
många arbetsplatser.  

Kapitalanskaffningen Bolaget nu genomför ger 
finansiella resurser för att utnyttja den fulla 
potentialen i nuvarande produktportfölj och fortsätta 
resan mot lönsam tillväxt. Emissionslikviden säkrar 
fortsatt penetrering av en allt större adresserbar 
marknad och att etablera Dosell som ett attraktivt 
digitalt och effektivt hjälpmedel inom vården. 

 

Användning av initial emissionslikvid 
Nettolikviden (upp till cirka 21,5 miljoner kronor efter 
avdrag för emissionskostnader inklusive ersättning 
för garantiåtagande om totalt cirka 1,5 miljoner 
kronor), bedöms som tillräcklig för att finansiera 
Bolaget fram till positivt kassaflöde och avses 
fördelas enligt följande prioritetsordning och 
omfattning: 

• Merparten av emissionslikviden avses att 
användas för att ytterligare stärka Bolagets 
kommersialisering och internationalisering, över 
tid fördelat i lika delar för den svenska respektive 
den europeiska marknaden. 

• Resterande delen av likviden kommer att 
allokeras till fortsatt utveckling av 
produktportföljen för att säkerställa en attraktiv 
produkt- och tjänsteportfölj framgent samt 
löpande utveckla iZafes patentskydd. 

• I slutet av oktober 2019 upptog Bolaget ett 
kortsiktigt lån om 5 MSEK för att kunna investera 
i nya satsningar, bland annat för att anpassa 
Dosell för norska marknaden. Inom ramen för 
ovan skall lånet återbetalas i sin helhet efter att 
nyemissionen avslutats. 

Användning av likvid från utnyttjande av 
teckningsoptionerna 
Nettolikviden från teckningsoptionerna om cirka 9,4 
– 12,6 miljoner kronor beräknas inflyta under 
december 2020 – januari 2021 och planeras att 
användas för fortsatta produktionseffektiviseringar, 
försäljnings- och marknadsföringssatsningar samt 
utvecklingsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalda nyckeltal 

 
 

15,3 MSEK återkommande intäkter (ARR) 

4 526 antal abonnemang 

2 procent churn* 

 
*ett mätvärde på bortfallet av kunder i relation till 
antal kunder vid kvartalets början  

 *y-axeln är bruten 



VERKSAMHET 
iZafe verkar inom två affärsområden; iZafe Healthcare och iZafe Security. 
iZafes produkter består idag av läkemedelsroboten Dosell samt person- och 
trygghetslarm anpassade för vården, hemmet och arbetsplatsen. iZafe är en 
ledande utvecklare av teknologi och digitala tjänster som skapar 
självständighet, effektivitet och trygghet i vardagen. 

 
AFFÄRSOMRÅDE IZAFE HEALTHCARE 

Läkemedelsroboten Dosell 

Dosell är en digital och patenterad läkemedelsrobot för 
säkrare medicinering i hemmet. I takt med att vi 
konsumerar allt mer läkemedel ökar risken för 
läkemedelsskador. Varje år blir cirka 35 000 äldre så 
sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård. 
Det leder till stort lidande för den enskilde individen och 
stora kostnader för samhället.  

Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid 
ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att patienten får 
sina läkemedel vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det 
är dags för medicinering och kan larma vårdpersonal 
och anhöriga via en app i mobiltelefonen vid utebliven 
medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för 
att användaren överdoserar, tar fel kombination av 
läkemedel eller inte tar sin medicin alls.  

 
Så fungerar Dosell  

1. Dosell laddas med patientens ordinerade läkemedel 
förpackade i dospåsar. En laddning innehåller 
läkemedel för två veckors användning.  

2. Den inbyggda kameran läser av datum och klockslag 
på varje dospåse. När det är dags för patienten att ta 
sina läkemedel levererar Dosell automatiskt rätt 
dospåse vid rätt tidpunkt.  

3. När dospåsen ska användas klipps den av och matas 
ut i ett öppet fack på apparatens framsida.  

4. När dospåsen har matats ut aktiveras en ljud- och 
ljussignal som påminner patienten om att det finns 
mediciner att ta.  

5. Om patienten inte tar sina läkemedel larmar Dosell 
vårdpersonal och anhöriga, som snabbt kan förhindra 
att en skada sker.

AFFÄRSOMRÅDE IZAFE SECURITY 

Genom Bolagets personlarm kan säkerheten förbättras 
på arbetsplatser och genom att införa genomtänkta 
rutiner kan många hot- och våldssituationer undvikas. 
Med ett bra förebyggande arbete skapas arbetsplatser 
där personalen känner trygghet, även i verksamheter 
där risken för att bli utsatt för hot och våld i arbetet är 
påtaglig. iZafe erbjuder smarta och flexibla lösningar 
anpassade för kundens hotbild och unika behov. 
Bolagets produkter är säkra och moderna och är väl 
beprövade under svenska förhållanden samt möter 
högt ställda krav från yrkesprofessionella. 

 

Så fungerar larmdistributionen 

 

 

 

 

 

 

 

BOLAGETS MARKNADER: SVERIGE; NORGE OCH EUROPA 

iZafe Healthcare  
Den direkta marknaden för Dosell i Sverige omfattas av 
cirka 200 000 patienter som idag får sin medicin i 
färdigpackade dospåsar. Därutöver sköter över 500,000 
patienter sin medicinering i hemmet på andra sätt.  
Dessa patienter kan enkelt flyttas över och till Dosell. 
Motsvarande trender uppmärksammas i stora delar av EU. 
Användningen av receptbelagda läkemedel ökar och då 
främst bland äldre.  

 

 

 
 
iZafe Security 
Andelen sysselsatta på arbetsmarknaden, som ibland 
arbetar ensamma och riskerar att hamna i otrygga eller 
riskfyllda situationer varje vecka, uppgick år 2013 till cirka 
14 procent. Bolagets bedömning är att förutsättningarna är 
goda för att fortsätta att utmana helhetsleverantörerna inom 
säkerhetsbranschen med en stabil tillväxt och därmed 
etablera iZafe som en viktig aktör inom personlarm. 

 
 
 
 

Larm går via 
sms, GPRS 

och/eller WiFi 

Kontaktperson 
och/eller larmcentral 

tar emot larmet 

Utryckning med 
väktare 

Larm aktiveras 
från enhet, 

knapp eller app 
 



 

 

 
FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING  

Den som på avstämningsdagen den 15 november 2019 
var aktieägare, oavsett aktieslag (A- eller B-aktier), i 
iZafe Group AB (publ) äger företrädesrätt att teckna B-
aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, i relation till 
tidigare innehav av aktier. Åtta (8) innehavda aktier på 
avstämningsdagen den 15 november ger rätt till 
teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller fyra (4) 
nyemitterade B-aktier samt en (1) vederlagsfri 
teckningsoption. 

TECKNINGSKURS  

Teckningskursen är 8,80 SEK per Unit, motsvarande en 
kurs om 2,20 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna 
erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

TECKNINGSTID  

Teckning av Units med stöd av uniträtter ska ske under 
tiden från och med den 19 november 2019 till och med 
den 3 december 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga 
teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske 
senast sista dagen i teckningsperioden och 
offentliggöras av Bolaget. Observera att sista dag för 
anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett 
datum tidigare än sista teckningsdag för 
Företrädesemissionen.  

HANDEL MED UNITRÄTTER  

Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North 
Growth Market under perioden från och med den 19 
november 2019 till och med den 29 november 2019. 

HANDEL MED BTU  

Handel med Betalda Tecknade Units (BTU) äger rum på 
Nasdaq First North Growth Market mellan den 19 
november 2019 och till dess att Bolagsverket registrerat 
Företrädesemissionen och BTU omvandlats till Units.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TECKNINGSOPTIONER 

Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt och ger rätt att 
teckna aktier till kursen 3,30 SEK – 4,40 SEK per aktie. 
Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper mellan den 
4 december – 18 december 2020. 

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDEN 

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,9 
miljoner kronor (motsvarande cirka 15,6 procent av 
Företrädesemissionen). Teckningsförbindelser har lämnats 
av befintliga aktieägare (privat eller genom bolag), däribland 
av Carl-Johan Merner, Göran Hermansson samt Bolagets 
VD Anders Segerström. Bolaget har även erhållit 
garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av 
kvalificerade investerare, om cirka 16,2 miljoner kronor 
(motsvarande cirka 64,4 procent av Företrädesemissionen). 
Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 
80 procent av den initiala emissionsvolymen. 
 
ÖVRIGT 

Vissa definitioner 

Med ”iZafe” eller ”Bolaget” avses iZafe Group AB (publ), 
556762-3391. Med ”Företrädesemissionen” avses 
erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt 
teckna aktier och teckningsoptioner (units) enligt villkoren i 
memorandumet. 

Rådgivare 

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, 
Advokatfirman Kanter är legal rådgivare och Hagberg & 
Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i samband 
med Företrädesemissionen. 

 

För mer information och handlingar,  
 WWW.IZAFE.SE/INVESTORRELATIONS 

 
 
 
 
 

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I SAMMANDRAG 
 


