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iZafe Groups vd intervjuas om de nyligen 
offentliggjorda avtalen i Nederländerna och 
Storbritannien
iZafe Group AB (”iZafe Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde i förra veckan att Bolaget ingått 
exklusiva avtal för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i 
Nederländerna respektive i Storbritannien. Det totala värdet för avtalet i Nederländerna uppgår till 
cirka 16 MSEK de första tre åren för att därefter generera en återkommande årlig licensintäkt på 
minst 6 MSEK. Det totala värdet för avtalet i Storbritannien uppgår till cirka 18,7 MSEK under fem år 
för att därefter generera en återkommande årlig licensintäkt på minst 7,9 MSEK. Nu kommenterar 
iZafe Groups vd Anders Segerström avtalen och det pågående teckningsoptionsprogrammet i 
videoinspelad intervju.

Videointervjun kan ni se på denna länk
 
Information om teckningsoptionerna av serie TO13B finns på Bolagets hemsida: ( )Länk
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är 
legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.) 
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafe.se/investor-relations/
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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 samt SaaS-plattform Pilloxa med smart pillbox 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 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 www.

.izafe.se/investor-relations/
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