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450 av den senaste Dosell producerad och
levererad till partners
iZafe Group AB (publ.) – meddelar att sedan nya Dosell godkändes av samtliga partners har det
producerats och skeppats 450st svensktillverkade läkemedelsrobotar.
Vår fabrik drabbades som så många andra av coronaviruset vilket ledde till näst intill
produktionsstopp i början av året, detta föranledde en störning av produktionstakten.
I nuläget arbetar vi för högvarv och tillverkar ungefär 40 läkemedelsrobotar i veckan, på vår fabrik
utanför Stockholm, Sverige.
”Vi jobbar hårt för att kunna skala upp produktionen utan att tumma på kvalitén och vi har höga
förhoppningar om att vi i slutet av februari har kunnat skalat upp produktionen på en takt om ca 300
Dosell i månaden. Detta för att möta efterfrågan hos våra partners som samtliga påbörjat året med
en ordentlig införsäljning av Dosell. Samtliga av våra partners har flera offerter ute och förhandlingar
igång kring Dosell som ett digitalt hjälpmedel för att förbättra och säkerställa att rätt medicin ges i
kombination med att Dosell är en del av den digitala välfärdsplattformen. Vi har även tillsammans
med våra partners lämnat in på flera upphandlingar i Sverige, Norge och Finland. För att kunna
säkerställa och fullfölja åtagandet i dessa upphandlingar vid vinst, behöver produktionstakten ligga
på nivåer som tillgodoser de ökade volymerna i efterfrågan. Det är glädjande att vi närmar oss dessa
nivåer i kapacitet.” säger Anders Segerström, VD, iZafe Group.
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga.
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group
säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se. Ytterligare information finns på
www.izafe.se/investor-relations/.
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