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Nytt avtal avseende Dosell med skånsk kommun.
iZafe Group (publ.) meddelar härmed att vår partner Zafe Care Systems AB skrivit avtal och detta 
med en kommun i västra Skåne.

Avtalet startar med tio stycken Dosell och implementering sker i skrivande stund. 
Därefter så kommer det  att utökas med fler Dosell successivt i kommunen, vilken har en stor 
potential.
 
”Det är först nu som våra partners kunnat komma igång med försäljningen av Dosell, då det slutgiltiga 
godkännandet av Dosell dröjde ända in i slutet av november. Det är därför glädjande att vi nu på kort 
tid kan se andra avtalet komma in från Zafe Care Systems AB”. Säger Tobias Johansson, VP, 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: . Ytterligare information finns på info@fnca.se
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