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Hitta flimmer 
– Stoppa stroke

Zenicor har etablerat en lösning för strokeprevention på över 200 
kliniker på den nordiska sjukvårdsmarknaden. Nu tar vi satsningen 
vidare internationellt för att ”Hitta flimmer – Stoppa stroke”.

Inbjudan till teckning av aktier
Teckningsperiod  10/10 – 5/11 2014 



Hitta flimmer – Stoppa stroke
Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av 
stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och 
en tredjedel får bestående livslånga handikapp. Detta 
orsakar ett enormt lidande för patienten och mycket 
stora kostnader för samhället. 

En av huvudorsakerna till stroke är förmaksflimmer, 
den vanligast förekommande rytmrubbningen i hjärtat. 
Varje dag drabbas 20 svenskar av stroke till följd av 
förmaksflimmer. Många personer går omkring med ett 
odiagnostiserat förmaksflimmer. Sambandet mellan 
förmaksflimmer och stroke har klarlagts genom forsk-
ning under de senaste tio åren.

Zenicor Medical Systems har de senaste åren etablerat 
sig som en ledande aktör inom förmaksflimmerdiagnos-
tik och strokeprevention. Vi omsätter idag ca 12 MSEK 
och har varit lönsamma sedan 2006.

Vår lösning Zenicor-EKG, består av en handhållen appa-
rat (s.k. tum-EKG) där patienten under en längre period 
själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka 
sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central 
databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som 
helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos.

Zenicor-EKG har en överlägsen diagnostisk förmåga i 
kombination med hög kostnadseffektivitet och använ-
darvänlighet, såväl för vårdpersonal som för patienter. 
Med Zenicor-EKG diagnostiseras upp till fyra gånger fler 
personer med förmaksflimmer jämfört med andra meto-
der. Detta har påvisats i ett flertal forskningsstudier. Dessa 
personer skulle annars löpa stor risk att drabbas av stroke. 

Mer än 250 kliniker med en tyngdpunkt på Sverige och Norden, 
använder i dag Zenicor-EKG. Vi har också startat verksamhet i 
Tyskland och Storbritannien och har redan ett flertal kundinstal-
lationer i dessa länder.

Sammanfattningsvis har Zenicor ett mycket intressant 
utgångsläge. Vi är väletablerade på den nordiska marknaden, 
har en fungerande affärsmodell och en lösning som är kliniskt 
validerad i ett flertal forskningsstudier. Vi har de senaste åren 
vuxit organiskt med ca 20 % per år, och med hjälp av tillfört 
emissionskapital har vi som mål att nå en omsättning på 80  
MSEK 2019. 

Med förstärkt finansiering kan vi snabbt bygga upp vår mark-
nadsorganisation i Norden, Tyskland och Storbritannien samt 
förbereda vidare geografisk expansion. Dess-
utom avser vi att intensifiera vårt arbete 
för att etablera screening för förmaks-
flimmer som nationella och regionala 
screeningprogram. På lång sikt är vår 
tillgängliga marknad samtliga länder i 
världen som vill prioritera strokebe-
kämpning genom att ”Hitta flimmer 
– Stoppa stroke”.

Välkommen som aktieägare i 
Zenicor Medical Systems AB.

Mats Palerius, VD 
Zenicor Medical Systems AB

Zenicor-EKG består av 
två komponenter
Zenicor-EKG är CE-märkt och företaget 
Zenicor är ISO-certifierat enligt ISO 
13485.

Zenicor tum-EKG 
Patienten registrerar själv sitt EKG 
genom att lägga tummarna på två 
elektroder under 30 sekunder. Genom 
att trycka på en knapp överförs mät-
ningen via mobilnätet till en central 
EKG-databas.

Webbaserad tjänst för vårdgivare
Läkarsystemet lagrar och behandlar 
insända EKG. Analyssystemet ger 
diagnosstöd och presenterar tydligt 
resultaten för vårdgivaren. Läkarsys-
temet är installerat på en central ser-
ver tillsammans med EKG-databasen. 

VD kommentar 



Forskning och kliniska studier
Ett stort antal forskningsstudier har genomförts inom samtliga av 
Zenicor-EKG användningsområden. Dessa studier har påvisat en 
god diagnostisk förmåga, i många fall överlägsen konventionella 
metoder, samt mycket goda hälsoekonomiska resultat.  

Prima Rytm 
I Prima Rytm studien jämfördes Zenicor-EKG mot Holter-EKG på 
patienter med symtom som misstänktes komma från hjärtat. 92 
patienter inkluderades och man kunde diagnostisera 3 patienter med 
allvarliga hjärtrytmrubbningar med Holter EKG. Med Zenicor-EKG kun-
de 13 patienter få korrekt diagnos. Detta innebär att 80 % av hjärtrytm-
rubbningarna missades med den konventionella metoden Holter-EKG.

Strokestop
I en världsunik studie på Karolinska Institutet bjöds 13 000 perso-
ner in till screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG. 5 % nya 
kandidater för behandling med strokeförebyggande läkemedel kunde 
identifieras och preliminära hälsoekonomiska beräkningar visar att 
screening för förmaksflimmer är kostnadseffektivt. 

PATIENTFALL 
Levde med förmaksflimmer 
utan att veta om det
Stina Ringman är en av flera 
hundra tusen svenskar som 
lider av förmaksflimmer. Hur 
länge hon har haft rytmrubb-
ningen vet hon inte. Det var 
inte förrän hon fyllt 75 år och 
blev kallad till undersökning 
som flimret upptäcktes.

Stina Ringman blev förvånad 
när hon fick veta att hon led 
av förmaksflimmer. Hon hade aldrig känt av de symtom som 
annars är vanliga: hjärtklappning, oregelbunden hjärtrytm, 
andnöd, svullna ben eller yrsel.

– Jag blev erbjuden att använda Zenicor-EKG under två veckor. 
Jag fick låna en utrustning av sjukvården och kunde göra 
mätningar hemma varje dag. Det gick snabbt och var väldigt 
enkelt jämfört med om jag hade tvingats åka till sjukhuset med 
jämna mellanrum för att ta ett EKG.

Varför just hon har drabbats av förmaksflimmer vet hon 
inte. Hon upplever att hon lever sunt, hon röker inte, lider inte 
av övervikt, äter varierat och nyttigt och tar varje dag långa 
promenader.

I dag får Stina Ringmar läkemedelsbehandling med ett blodför-
tunnande läkemedel som minskar risken för proppbildning och 
insjuknande i stroke.

– I dag är jag glad att jag blev kallad till sjukhuset och fick 
möjlighet att använda Zenicor-EKG, jag är rädd för att flimret 
annars inte hade blivit upptäckt.
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Tre användningsområden
• Hjärtarytmiutredning hos barn och vuxna
• Sekundärpreventiv screening för förmaksflimmer hos 

stroke/TIA-patienter
• Primärpreventiv screening för förmaksflimmer i riskgrup-

per för stroke

Geografiska segment
• Hemmamarknad Norden
• Närmarknad Europa
• Global marknad

Zenicors affärsmodell
Affärsmodellen ger långsiktiga kundrelationer och stabilt 
kassaflöde i bolaget genom två intäktsströmmar
• Köp av EKG-apparat
• Månadslicenser (12 alt. 36 månader) för användning av 

läkarsystemet

Zenicors mål 2019
• Omsättning 80 MSEK
• EBITDA om 15%
• Ökad exportandel från dagens 30 % till 70 % 

Hur vi når målen
• Egen säljorganisation i Norden, Tyskland och Storbritan-

nien
• Öka penetration på hemmamarknaden, bygga position på 

närmarknaden och fortsätta en opportunistisk bearbet-
ning av den globala marknaden

• Arbeta för etablering av nationella och regionala screen-
ingprogram för förmaksflimmer



Zenicor Medical Systems AB
Saltmätargatan 8
113 59 STOCKHOLM

Tel: +46 (0)8 442 68 60
E-mail: info@zenicor.se

www.zenicor.seMEDICAL SYSTEMS

Inbjudan till teckning Kort om Erbjudandet 
I syfte att tillföra Zenicor fler aktieägare samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital 
har styrelsen i Zenicor Medical Systems AB (publ), org. nr. 556642-3678, beslutat att 
ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktie på Aktietorget. 

Erbjudandet innebär, om nyemissionen fulltecknas, att Bolaget tillförs ca 12 miljoner 
kronor före emissionskostnader. Antalet aktier kommer därmed öka med maximalt 
937 500 aktier, från 3 515 800 aktier till 4 453 300 aktier. Bolagets aktiekapital kom-
mer öka med maximalt 150 000 kronor till 712 528 kronor.

Villkor för Erbjudandets fullföljande är att Bolaget efter Erbjudandet har ett tillräckligt 
antal aktieägare för att uppfylla det spridningskrav som Aktietorget ställer på bolaget 
som ska listas. Läs mer om erbjudandet på vår webbplats, www.zenicor.se där du 
även kan ladda hem vårt Investerarmemorandum.

Välkommen att teckna aktier i Zenicor!

Emissionsbelopp 12 miljoner kronor

Antal nyemitterade aktier 937 500 aktier

Övertilldelningsoption 140 000 aktier

Pris per aktie 12,80 kronor

Minsta investering 500 aktier

Teckningsperiod 10 oktober – 5 november 2014

ISIN SE 0006343984

Kortnamn ZENI

10 oktober

Offentliggörande av 
Erbjudandet
Teckningsperiod inleds

5 november

Sista teckningsdag

10 november

Offentliggörande av utfall i Erbjudandet

13 november

Likviddag

18 november

Första handelsdag

Aktietorget

Tidplan
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