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NOSIUM investerar i nytt healthtech-
bolag
NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM”) har investerat i Healthtech-bolaget Dr. Hud 
International AB (”Dr. Hud” eller ”Bolaget”). Bolaget avser förändra marknaden kring 
diagnostik av hudåkommor och ge snabba diagnoser digitalt. Verksamheten 
påbörjades under våren 2022 och en första version av den tekniska plattformen 
förväntas vara klar under H1 2023. NOSIUM har varit rådgivare till Dr. Hud sedan start 
och äger 10% av kapitalet.

Hudbesvär och hudsjukdomar är ett utbrett problem i Sverige och Internationellt. 
NOSIUM har sedan tidigare haft inblick i utmaningarna för människor att få korrekta 
diagnoser genom samarbeten med flera hudläkare i andra investeringar. Detta 
medförde att NOSIUM letat investeringar och entreprenörer som vill lösa ett stort 
problem som orsakar stort lidande: i detta fall, att vänta i upp till 6 månader på att få en 
diagnos från hudläkare.
 
Det operativa arbetet påbörjades under 2022 under ledning av Linus Holmsäter, med 
egen bakgrund inom tech, hälsa och investeringar. Dr Huds grundarteam består, utöver 
Linus som VD, idag av en full-stack CTO, en produktägare och en hudläkare, samtliga 
med djup och relevant kompetens inom sina respektive områden. Bolaget avser 
förändra marknaden kring diagnostik av hudåkommor och ge snabba diagnoser 
digitalt. En första publik version av den tekniska plattformen förväntas vara klar under H1 
2023 och därefter avses externt tillväxtkapital tas in. NOSIUM blev första investeraren i 
healthtech-bolaget och har under 2022 följt bolagets resa på nära håll och äger 10% av 
kapitalet. NOSIUM har under året tillfört 250 TKR genom aktieägartillskott och planen är 
att genomföra en extern finansieringsrunda under H1 2023.

- Min i särklass viktigaste uppgift är att genomföra investeringar som jag bedömer 
kommer ge en mycket hög avkastning samtidigt som team NOSIUM önskar satsa på 
entreprenörer och bolag som försöker att förbättra planeten och människors liv. Dr. Hud 
stämmer väl in på samtliga punkter. De har ett starkt grundarteam och det versioner 
jag hittills sett av plattformen imponerar stort. Hoppas att alla våra aktieägare är lika 

, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM.spända som jag att följa detta bolag under nästa år
 
Hör NOSIUMs VD kommentera investeringen via bolagets hemsida  eller via nosium.com

.youtube
 
Kort om Dr Hud
Dr. Hud är en digital tjänst som avser diagnostisera >90% av hudåkommor inom 1 timme 
- direkt i mobilen. Hud är den digitala sjukvårdens enskilt största vertikal; upp till 20% av 
patienter i primärvården söker hudrelaterad vård. Väntetiderna på kvalificerad 
hudläkarkonsultation är långa, upp till 6 månader. Teamet har bakgrund inom digital 
hälsa, hud och marknadsplatser.
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https://nosium.com/filmer-intervjuer/
https://www.youtube.com/watch?v=CMi3Na3F3aE&feature=youtu.be
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För ytterligare information vänligen kontakta

Daniel Ehdin, VD, , tel. +46 70 862 47 40daniel@nosium.com

Kort om NOSIUM

NOSIUMs  investerar i entreprenörer. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna 
och visionsdrivna företag där vi kan bistå företaget med mer än kapital. Vi äger, 
förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi tror på en långsiktigt god värdeutveckling. 
Mer information på .nosium.com
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