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iZafe publicerar video för frågestund i samband 
med bokslutskommunikén 2019
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag 
inom personlig säkerhet och digitalisering av vården har idag, 27 februari 2020, publicerat en 
videopresentation för att besvara frågor som aktieägare och andra intressenter har skickat in i 
samband med bolagets bokslutskommuniké 2019.

I samband med bokslutskommunikén 2019, som iZafe publicerade den 20 februari 2020, gavs 
aktieägare, media och övriga intressenter möjligheten att ställa frågor till bolaget. I videon som idag 
publicerats på bolagets hemsida under rubriken investor relations besvarar VD Anders Segerström 
alla frågor som skickats in i en videopresentation.

Nedan följer ett utdrag av de ämnen som tas upp i videon:

Kostnader och besparingar – fjärde kvartalet

Förtydligande att kostnaderna består av emissionskostnader på 4,2 Mkr och avskrivningar
/nedskrivningar på ungefär 2 Mkr.

Partneravtalen internationellt med läkemedelsroboten Dosell

Dosell är klar för leverans på norska marknaden genom Doro Care och Hepro AS i mars 2020.

Nuläget för Dosell i svenska kommuner

Första svenska partnern för Dosell är igång och skickar denna vecka ut ett första kunderbjudande för 
Dosell.

Välkommen att ta del av videon genom denna länk.
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och 
ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, 
ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra 
larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en 
tryggare vardag.

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: . Ytterligare information finns på info@fnca.se

.investor.izafe.se
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