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Detta är 
iZafe Group   
iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver 
forskning, utveckling och marknadsföring av digitala 
medicinska lösningar och tjänster för tryggare 
läkemedelshantering i hemmet. 

 
Bolaget leder utvecklingen av digital 
läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten 
Dosell, som minskar risken för felmedicinering i hemmet, 
avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för 
patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga. 

 
Kunderna utgörs av konsumenter och 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. 

 
iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Premier 
Growth Market sedan 2018. 
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Ju äldre mina patienter blev, desto fler olika 
läkemedel behövde de och det ledde allt 
oftare till felmedicinering. En enkel, säker 
lösning behövdes. Jag uppfann Dosell som 
garanterar patienterna rätt läkemedel vid rätt 
tidpunkt och som larmar om fel uppstår! 

 
- Göran Sjönell, Medicine doktor och Dosells 
uppfinnare 
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
UNDER ÅRET 
• Dosell har registrerats hos Läkemedelsverket och 

certifierats under MDR vilket intygar att produkten fortsätter 
att motsvara EU:s grundläggande hälso-, miljö- och 
säkerhetskrav. 

 
• iZafe Group har lanserat en uppdaterad och uppgraderad 

version av den redan ledande läkemedelsroboten Dosell. 
Dosell 2.0 är ett resultat av det löpande arbetet där iZafe 
Group tillsammans med brukare, partners och deltagare i 
pilotstudier utbytt erfarenheter och dokumenterat data 
som gett viktig information till iZafe Groups löpande 
utvecklingsprocess. 

 
• Pilotprojektet med konsumenter har slutförts framgångsrikt 

- konsumentversionen av 
läkemedelsroboten Dosell prisas som trygg och enkel. Med 
utvecklingen av 
konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna 
version som under 2021 lanseras även i Italien. 

 
• iZafe Group har ingått ett avtal med Apoteket AB för 

att introducera Dosell på 
konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s 
kanaler. Avtalet med Apoteket och med deras unika 
marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av 
dospåsar på den svenska marknaden skapas en 
direktmarknad mot de fler än 200 000 personer som idag 
medicinerar via dospåsar från bland annat Apoteket. 

 
• Konsumentversionen av Dosell lanseras i Sverige på 

apoteket.se. Dosell finns nu tillgänglig för alla som äter 
mediciner regelbundet och vill förebygga felmedicinering 
med bättre läkemedelsöversikt och ökad följsamhet 
innan en skada sker. 

• Vice styrelseordförande Göran Hermansson och 
verkställande direktör Anders 
Segerström tecknade tillsammans ytterligare 458 000 
units i den pågående 
företrädesemissionen av units utöver det som initialt 
tecknades. 

 
• iZafe Group har lämnat in flertalet fullföljningar av sin 

PCT-patentansökan avseende läkemedelsroboten Dosell 
i syfte att förbereda inför den internationella expansion 
som planeras genomföras efter den pågående 
företrädesemissionen. Ansökan om skydd har inlämnats 
i de nyckelmarknader iZafe Group identifierat stor 
efterfrågan för Dosell. 

 
• Hepro AS är sist ut med ett slutligt godkännande av den 

nya versionen av Dosell och har således officiellt godkänt 
läkemedelsroboten i sin helhet för den norska marknaden. 

 
• Lansering av Dosell Konsument som slutprodukt till 

italienska vårdtjänsten Sempli Farma påbörjas. 
 

• iZafe kommunicerar att priset för konsumentversionen av 
Dosell kommer att vara 299 kronor i månaden. Detta efter 
att kunden har köpt hårdvaran för 499 kronor på 
apoteket.se 

 
• iZafe anlitar Mangold Fondkommission som 

likviditetsgarant. 
 

• De första läkemedelsrobotarna anpassade för den 
italienska konsumentmarknaden skickades till Sempli 
Farma i Italien för pilotprojektet. 

 

• Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent 
där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, 
cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och 
cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG 
 
 

• iZafe påbörjar den kommersiella fasen i Italien i 
samarbete med det italienska partnern Remedio S.R.L. 
efter att ha genomgått en lyckad pilot. En initial beställning 
om 50 Dosell enheter skickas. 

 
• iZafe påbörjar nästa fas av marknadsföringskampanj i 

Sverige mot konsumentmarknaden vilken innebär TV-
reklam och sponsring i tre stora TV-kanaler. 

• Ett flertal svenska kommuner startar implementeringen 
av Dosell i varierande storlekar för att succesivt öka 
antalet. 
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KOMMENTARER 
FRÅN VD 
2021 har på många sätt varit exceptionellt. Hälsa och säkerhet 
har haft högsta prioritet för iZafe Group och vi införde tidigt 
restriktioner och åtgärder för att undvika smittspridning på vår 
arbetsplats. Produktion och kundleveranser har upprätthållits 
på bästa sätt och vi ökade produktionen markant under det 
fjärde kvartalet och producerade i högre takt än någonsin för 
att möta marknadens efterfrågan. 

FOKUS PÅ PRODUKT 
OCH TILLVÄXT

 
 
 
 
 
 
 

plan. Mycket återstår att göra, och tack vare det vi åstadkom  
under 2021 års sista kvartal har vi nu möjlighet att accelerera upp 
betydligt. Dosell har alla förutsättningarna för att bli det självklara 
valet av digitalt hjälpmedel för att möjliggöra ett friskare, tryggare 
och mer självständigt liv för de miljontals människor som 
multimedicinerar i Sverige och världen. 

 
 

 

Pandemin har medfört att 
digitaliseringen av hälso- och 
sjukvården verkligen belysts och 
svensk välfärd har tagit ett stort 
språng framåt. Det här steget var 
välbehövligt eftersom den svenska 
välfärden står inför stora 
utmaningar, bland annat på grund 
av att befolkningen både ökar och 
lever längre. Att allt fler kan leva ett 
långt liv är mycket positivt, men det 
ställer också nya krav på offentlig 
vård.

Vi bygger iZafe Group för 
framtiden och lägger                  fokus 
på produkt och tillväxt.  

 

Stockholm i april 2022 

Anders Segerström 
Verkställande Direktör,       
iZafe Group

 
Det behövs nya arbetssätt, smarta lösningar och moderna 
digitala verksamhetsstöd. Att ständigt vara uppkopplad är idag 
en naturlig del av livet för nästan alla. Det har gjort att 
regeringen tillsammans med berörda myndigheter och SKR tagit 
fram det gemensamma samarbetsprojektet Vision e-hälsa 
2025. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter 2025, för 
att nå en god och jämlik hälsa och välfärd. 

 
iZafe avslutade året med en ökning i omsättning mot 
kvartalet innan, en tydlig indikation på att vi nu kommit igång 
med försäljningen och att marknaden ser värdet i vår 
produkt. Skillnaden mot tidigare är att vi har gjort det 
förarbete som krävdes och vi har således skapat oss 
förutsättningar för att nu verkligen gå in i en aktiv säljfas. Vi 
har lanserat Europas första konsumentversion av en 
läkemedelsrobot och etablerat oss i ett land utanför Norden. 

 
Vår stora marknadssatsning har påbörjades under slutet av 
februari och början av mars med TV-reklam i flera kanaler 
samt flera samarbeten och marknadsaktiviteter. Arbetet nu går 
ut på att stötta våra partners genom att få upp 
försäljningstakten och att alla håller stort fokus på Dosell. En 
delstrategi var att avvakta med att gå in i nya marknader till 
dess att befintliga partners var     igång och att de till fullo 
godkänt vår produkt. Eftersom det nu är uppnått, har vi påbörja 
arbetet med att på ett väl avvägt sätt prioritera vilka nya 
marknader som bolaget ska börja gå in på. Vi har redan i 
dagsläget flera intressanta spår på nya partners och 
marknader och vi ser fram emot att inleda försäljningsarbetet 
där. Dosell är basen i vår strategi där vi skall säkerställa ”rätt 
medicinering i rätt tid” och skapa ett sundare, tryggare och mer 
hållbart sätt för alla att medicinera på. 

 
Avslutningsvis är jag är entusiastisk över de framsteg vi gjort 
under året. Vi har nu initierat sälj- och marknadsaktiviteter enligt  
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MARKNADEN FÖR 
LÄKEMEDELSROBOTEN DOSELL 
Svenska marknaden 

 
Sjukvårdssystemet 
I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Socialdepartementet ansvarar för att 
uppfylla riksdagens och regeringens mål inom hälso- och sjukvårdspolitiken. Dessutom ansvarar socialdepartementet för 
beredning av den del av statens budget som rör bland annat folkhälsa och sjukvård. 

 
Kommuner och regioner står för huvuddelen av finansieringen och ansvararar för utförandet inom området vård, omsorg och 
folkhälsa. Sveriges 21 regioner ansvarar för att organisera hälso- och sjukvården så att alla medborgare har tillgång till god vård. 
Regionstyrelserna leder och samordnar arbetet inom regionerna, och ansvarar för respektive regions ekonomi. Kommunerna 
ansvarar för vård av äldre, vård för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, stöd och service till personer som 
är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård samt för skolhälsovården. 

 
Demografi 
Medellivslängden i Sverige ökar och är nu 84,1 år för kvinnor och 80,7 år för män. Enligt SCB:s befolkningsprognos från 2016 
beräknas medellivslängden i Sverige år 2060 öka till 89,1 år för kvinnor och 86,7 år för män och samtidigt att andelen äldre ökar. 

 
”År 1970 hade Sverige bara 200 000 invånare som var över 80 år. Idag är antalet drygt 530 000, vilket motsvarar ungefär 5 procent av 
befolkningen”. 

 
Antalet medborgare över 80 år beräknas växa kraftigt från år 2020 då den stora fyrtiotalistgenerationen kommer upp i den åldern. I 
genomsnitt fram till år 2050 beräknas antalet personer över 80 år öka med 17 400 per år. Gruppen medborgare över 80 år kommer 
då att nå 1,1 miljoner och utgöra cirka 9 procent av befolkningen.¹ 
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Antal personer 80 år eller äldre i Sveriges befolkning 
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Källa: SCB, Statistikdatabasen, 2018 

Receptbelagda och dosdispenserade 

läkemedel 

I dag omfattas cirka 200 000 patienter av offentligt finansierade dosdispenserade läkemedel, vilka regionerna själva upphandlar. 
Detta är den primära marknaden för Dosell. Läkemedel har sedan länge varit den vanligaste behandlingsmetoden inom svensk 
sjukvård. 

 
Drygt 6,7 miljoner personer tog ut minst ett läkemedel på recept under 2018. Detta då motsvarade cirka 67 procent av 
befolkningen. En betydande andel av denna förskrivning avser tillfälliga behandlingar där Dosell i första hand inte är aktuell. 

 
Störst andel användare återfinns i de äldre åldersgrupperna.² De senaste 25 åren har förskrivningarna till personer 75 år och äldre 
ökat med cirka 60 procent och en 75-åring har idag i genomsnitt sju till tolv läkemedel per person. 

 

 
* Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre, 2019 
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Andelen äldre som får tio eller fler läkemedel uppgår till 23,9 procent, motsvarande cirka 2,4 miljoner människor.⁴ Det finns  idag 
cirka tre miljoner patienter i Sverige med kroniska sjukdomar. Egenfinansierad dos kan därför komma att utgöra ett komplement till 
dagens upphandlade offentligt finansierade dos. 

 
Läkemedelsrelaterade skador 
Samtidigt som befolkningens medellivslängd stiger, ökar också antalet patienter och mängden receptbelagda läkemedel som 
förskrivs. Det bidrar till att risken för felhantering av läkemedel ökat. Konsekvenserna av felhantering och intag av läkemedel kan 
vara ödesdigra och statistiken över antalet dödsfall relaterade till felhantering av läkemedel har ökat under de senaste åren.5 

 
De senaste åren har i snitt cirka 900 personer avlidit till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar per år, varav närmare hälften 
avser olycksfallsförgiftningar. Vidare nämns i cirka hälften av dödsfallen fler än en substans på dödsorsaksintygen och i närmare 30 
procent av fallen nämns tre eller fler substanser.6 

 
Statistik från Socialstyrelsen visar dessutom att drygt åtta procent av personer som är 65 år eller äldre drabbas av akuta 
inläggningar på sjukhus orsakade av läkemedelsbiverkningar, vilket motsvarar cirka 35 000 personer årligen. Uppskattningsvis 
cirka 60 procent av dem bedöms vara möjliga att förebygga, vilket innebär att 20 000–25 000 akuta inläggningar av äldre årligen 
skulle vara potentiellt förebyggbara.7 

 
Vård och omsorg 
I takt med att såväl antalet äldre i befolkningen som förskrivningen av receptbelagda läkemedel ökar, behöver också allt fler 
omsorg. Under 2018 var närmare 410 000 personer mottagare av kommunal hälso- och sjukvård, såsom trygghetsboende och 
hemsjukvård, och av dessa var 340 000 personer 65 år eller äldre.8 Samtidigt råder personalbrist i den svenska vården, efterfrågan 
på hälso-och sjukvård är större än tillgången på personal.9 

 
Sammantaget kan bristen på personal, tid och resurser leda till att allt fler patienter i kommunal omsorg utsätts för en ökad risk 
att glömma att ta sina mediciner eller får fel medicin. 

 
Digitala hjälpmedel i hälso- och sjukvården 
Digitalisering och e-hälsa har under det senaste årtiondet varit i fokus för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, omsorg och 
socialtjänst. Digitalisering och införandet av ny teknik kan utveckla och öka tillgången till bästa möjliga hälsa för befolkningen. 
Det handlar om att använda modern teknik för att utveckla smartare arbetssätt som kan bidra till ökad kvalitet för patienter och 
brukare, men även till en bättre arbetsmiljö för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. Digitaliseringen av sjukvården har 
möjlighet att förbättra livet för kroniskt sjuka och frigöra vårdresurser.¹0 

 
Den pandemiska spridningen av SARS-Cov-viruset som orsakar sjukdomen covid-19 har fått mycket allvarliga konsekvenser för 
sjukvård och äldreomsorg likväl som för samhället i övrigt. Dödstalen bland äldre, multisjuka och andra riskgrupper är mycket höga. 
Pandemin har tillfälligt vridit fokus från långsiktig utveckling till akut omhändertagande, vilket har påverkat bolaget 
affärsförutsättningar. 

 
Varje reducerad hemtjänsttimme ger en besparing om närmare 472 kronor¹¹ och varje sjukhusinläggning som kan undvikas 
genererar en besparing om 55 330 kronor¹², vilket visar att digitala hjälpmedel inom vård och omsorg kan minska kostnaderna för 
samhället i stort. Genom en systematisk tillämpning av digitala tekniker kan vårdenhetskostnaden minskas med upp till 25 procent 
över en tioårsperiod. För 2025 motsvarar det en bruttobesparing på 180 miljarder kronor jämfört med en oförändrad 
kostnadsutveckling.¹³ 

 
Inom den kommunala omsorgen har användandet av digitala hjälpmedel framför allt kommit långt inom äldreomsorgen. 83 
procent av landets kommuner anger att man använder så kallade passiva larm i ordinärt boende (larmmattor, dörr-larm, 
rörelselarm), vilket innebär att den enskilde inte aktivt behöver larma själv.¹4 

 
 
 
 
 
 
 

1 Socialstyrelsen, Vård och omsorg för äldre, 

2019 2 Socialstyrelsen, Statistik om läkemedel, 

2018 

3 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser, Vård och omsorg om äldre, 2018 

4 SOU 2018:53, Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel 

m.m. 5 Socialstyrelsen, Statistik om dödsorsaker 2018 

6 Socialstyrelsen, Statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar, 

2019 7 Socialstyrelsen, Läkemedelsorsakad sjuklighet hos äldre, 2014 

8 Socialstyrelsen, Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2018 

9 Socialstyrelsen, Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård, 

2019 10 MedTech Magazine, Digitala hjälpmedel minskade kostnaderna och ökade jämlikheten, 2019 

11 SKL, KPP-databasen, 2016 

12 SKL, KPP-databasen, 2015 

13 McKinsey & Company, Värdet av digital teknik i den svenska vården, 2016 

14 Grant Thornton, Vårdrapporten, Hur mår den privata vård- och omsorgssektorn i Sverige?, 2018 
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MARKNADSÖVERSIKT 
 

 

Samtliga partners i Sverige, Norge och Finland godkände 
senaste versionen av Dosell i sin helhet efter långa och 
noggranna tester under sista kvartalet 2021. Detta moment har 
tagit längre tid än vi kunde förutse, men samtidigt fick vi 
möjligheten att korrigera och testa Dosell i många olika miljöer. 
Vi fick samtidigt viktiga synpunkter med många olika 
perspektiv, vilket vi är oerhört tacksamma för. Lansering, 
prognoser och målsättning var sedan i fo kus där Dosell hos 
samtliga partners är nyckelprodukt inför 2022. Detta har 
framförallt visat sig i nyanställningar och tilldelade resurser 
med fokus på just Dosell och vi ser nu för första gången 
resultatet i satsande partners med en stor tro på Dosell. 

 
Vi lanserade även versionen Dosell konsument via Apoteket. 
Vi har sedan dess samlat på oss kunskap kring köplogiken 
för Dosell via intervjuer, undersökningar och genom respons 
på mindre kampanjer. Det har resulterat i att vi sakteligen 
samlat på oss insikter, fakta och byggt en mer pricksäker 
lanserings- och marknadsföringsplan i en större skala som 
påbörjats under det första kvartalet 2022. 

 
Italien 
Vi har i och med Dosell konsument lanseringen i Sverige även 
vågat släppa på samma version fast för den italienska 
marknaden via vår partner Remedios och deras koncept Sempli 
Farma. Vi är fortfarande i testfas med dem, men med goda 
intuitioner att även här ta oss in i en säljfas under 2022 års 
första kvartal. 

 
Den italienska marknaden har en avsevärd potential med 
motsvarande 8,8 miljoner invånare över 65 år som konsumerar 
mer än fem läkemedel per dygn. I Italien finns ett accelererande 
behov av att automatisera läkemedelshanteringen och där blir 
Dosell det självklara alternativet. Med både subventioner från 
italienska staten och en kultur där närstående är betydligt mer 
inblandade i sina äldres hälsa kommer vi under 2022 få ett 
spännande kvitto på hur Dosell kan tas emot här. 

 
Remedio planerar en större bearbetning av apoteken med start 
under det andra kvartalet 2022. 

 
Norge B2B 
Hepro AS var som tidigare sagt sist ut med ett slutligt 
godkännande av den nya versionen av Dosell och har således 
officiellt godkänt produkten i sin helhet för den norska 
marknaden. 
Säljprocessen har startat och vi kommer att vara en 
topprioriterad produkt inför 2022. Vi har även fortsatt stora 
förhoppningar om att vi når ett stort genombrott i närtid då 
intresset varit stort under Fagdagarna i Norge. Careium AS har 
separerat från Doro AS under kvartalet samt börsnoterats, detta 
har inneburit organi sationsförändringar och de kan nu fokusera 
helt på välfärdsteknologi med stort fokus bland annat på Dosell. 

 
Sverige B2B 
Våra svenska partners Careium AB (har även de separerat från 
Doro AB), Zafe Care Systems AB och Viser AB fortsätter arbetet 
och har pågående implementationer av Dosell i flera kommuner. 
Vi har nu sett att fler resurser tillsatts för införsäljningsarbetet 
av Dosell. 

Sverige B2C 
Apoteket ABs samarbete är nu igång avseende försäljning och 
distribution av Dosell Konsument. Efter förra kvartalets utgång 
lanserades Dosell för konsumenter i ett första steg online via 
apoteket.se. I ett andra skede kommer vi göra flera omfattande 
marknadsaktiviteter gemensamt med Apoteket AB. Vi har 
initialt genomfört undersökningar, intervjuer och byggt en större 
lanseringskampanj som kommer pågå under hela 2022. Vi har 
höga förväntningar på utfallet och känner oss trygga i att vi 
framåt har rätt strategier för att nå vår målgrupp och få upp 
kännedomen kring Dosell i Sverige. 

 
Finland 
Samarbetet med Vivago fortgår som planerat och vi söker 
fortfarande ett större genombrott med en kommun. 
Finska marknaden fick även den en eftersläpning från Dosell 
1.0 i väntan på att de mottog Dosell 2.0. Denna process har 
inneburit en fördröjning, men vi är positiva till de tester som 
gjorts och vi ser att vårt samarbete och planer för framtiden 
intensifieras och ett djupare samarbete inför 2022 är att vänta. 

 
Internationellt 
Vi har en fortsatt stor efterfrågan på Dosell internationellt där 
många är nyfikna på produktens unika position på marknaden 
med en prisnivå som attraherar fler länder än de 
skandinaviska. Intresset har dessutom ökat markant kring 
konsumentversionen som erbjuder en tydligare och snabbare 
väg till slutanvändaren. Vi har samlat på oss erfarenheter och 
insikter som underlättar anskaffningen av nya partners och 
som möjliggör integration av Dosell i olika versioner som är 
anpassade för brukaren, oavsett om köparen är konsumenten 
eller ifrån den allmänna vården. 
Kombinationen av båda kommer ge oss en stabilitet i vår 
tillväxtresa som nu påbörjats. 
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AFFÄRSÖVERSIKT 
 

 

iZafe Group är ett Life-Science företag som levererar lösningar 
till flera stora utmaningar som samhället idag står inför; en 
åldrande befolkning där fler lever längre, en ökande förskrivning 
av läkemedel till personer över 65 år samt höga 
samhällskostnader som uppstår till följd av felmedicinering. 
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 kundrela tioner med de prioriterade kundgrupperna. Under 
året har iZafe Group förstärkt positionen på marknaden 
ytterligare då Bolaget lanserat Europas första läkemedelsrobot 
för konsumenter i Sverige exklusivt via Apoteket. Under 2022 är 
det konsumentversionen som lanseras även i Italien via 
vårdkonceptet Sempli Farma. Samtidigt genomför regeringen i 
Italien ökade satsningar för att digitalisera vården och åtgärder 
för att stärka äldreomsorgen intensifieras. Där ska Dosell vara 
det självklara valet av säker läkemedelshantering. 

 
Om Dosell 
Dosell är en digital läkemedelsrobot för tryggare läkemedels- 
hantering i hemmet. Dosell minskar risken för felmedicinering, 
ökar tryggheten för anhöriga samt avlastar alla aktörer inom 
äldreomsorgen. iZafe Groups produkter och tjänster utgör 
navet i ett digitalt system som underlättar all 
patientmedicinering och som ger den som behandlas i hemmet 
bättre förutsättningar för 
att bo hemma längre och leva ett fullvärdigt och tryggt liv. Genom 
att introducera Dosell i vårdkedjan kan vårdgivare och vårdtagare 
säkerställa att rätt medicinering sker i rätt tid. 
Dosell utgör tillsammans med Dosell-appen navet i hemmets 
digitala hälsosystem. Dosells teknologi är öppen och dess 
flexibilitet skapar möjligheter att integrera Dosell med befintliga 
digitala system och produkter som används i vården av våra 
partners. 
Öppenheten och möjligheten att integrera Dosell stärker iZafe 
Groups konkurrenskraft på marknaden för 
läkemedelsrobotar och kompletterande digitala 
välfärdslösningar. 

 
Dosell 2.0 
Dosell är en medicinskteknisk produkt som medför behov på 
hög säkerhet och funktionalitet. Samtliga av våra partners har 
velat genomföra egna interna kontroller av hårdvara och 
mjukvara samt säkerställa alla integrationer och larmhantering. 
Efter implementationen av den första versionen av Dosell 
uppstod vissa tekniska utmaningar. De problem som 
utmaningarna föranledde har gjort att kraven på tester och 
kvalitetssäkring blivit mycket höga för att godkännande av 
produkten ska kunna ges. Dosell har nu fått denna 
kvalitetsstämpel och nu är Dosell helt godkänd för den 
skandinaviska marknaden. 
Intresset och övertygelsen om Dosell som en nyckelfunktion i 
ett digitalt vårdsystem är fortsatt stor och ökar. 
Dosell är ett resultat av våra nära samarbeten med partners och 
av våra pilotprojekt. Produkten innehåller en rad förbättringar 
som gör den ännu bättre och betydligt mer konkurrenskraftig, 
bland annat med ett nytt inbyggt och uppladdningsbart batteri 
med en batteritid på över 48 timmar samt en förbättrad app. 

Dosell Konsument 
Under 2021 har iZafe Group lanserat en konsumentversion av 
Dosell i Sverige i en unik abonnemangstjänst som ökar 
patientsäkerhet och följsamhet vid medicinering. Med 
lanseringen skapas en helt ny privatmarknad som består av de 
cirka 200,000+ personer som redan medicinerar via dospåsar 
samt de 500,000+ som medicinerar manuellt via exempelvis 
dosetter. Konsumentversionen av Dosell erbjuder möjligheten 
att privat abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara 
beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller 
utrustningen. Dosells konsumentprodukt är unik och fyller ett 
tomrum på marknaden. Lanseringen 
av konsumentversionen sker därför avsiktligen i ett första 
steg via Apotekets näthandel på den svenska marknaden, följt 
av en lansering på den italienska via Sempli Farma. I Italien 
finns ett accelererande behov att automatisera 
läkemedelshanteringen och där blir Dosell det självklara 
alternativet. 
iZafe Group förstärker genom konsumentversionen av Dosell 
sin position som ledande utvecklare av digital 
läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda 
hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom 
hemsjukvården den första konsumentversionen och 
marknadens mest lättanvända, säkra läkemedelsrobot. 

 
Klassificering och regulatorisk information 
Dosell är CE-märkt som medicinteknisk produkt klass 1 enligt 
MDR. Hela Dosell-enheten klassificeras som en applicerad 
del (”Applied Part”) typ BF, enligt IEC 60601-1. 

 
Patent 
Bolaget innehar fyra patent avseende läkemedelsdispensern 
Dosell. Ett svenskt patent (Vägghängd doseringsanordning), 
nr. 0602131-5, som beviljades den 19 maj 2009, ett EPO-
patent, nr. 2073780, beviljat den 6 april 2016 med giltighet i 
Frankrike, Tyskland och Storbritannien, ett patent i USA, nr 
9414994, beviljat den 16 augusti 2016 samt ytterligare ett 
svenskt patent under be- handling (Doseringsanordning för 
farmaceutiska preparat II), nr. 1700253 A1, som 
offentliggjordes den 17 april 2019. 
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Bolaget innehar också ett antal patentansökningar under 
behandling. En serie patentansökningar (System and device for 
drug delivery) baserade på den internationella patentansökan nr. 
PCT/EP2019/059697 är under behandling i Europeiska patent- 
verket EPO, nr.EP3955879, i USA, nr. US17/603492, i Kina, nr. 
CN2019800954222 och i Ryssland, nr. RU2021129597. Vidare är 
patentansökningar (Dose adjustment based on patient parame- 
ters) under behandling i Sverige, nr. 2051195-2, och i Europeiska 
Patentverket EPO som internationell patentansökan, nr. PCT/ 
EP2021/078015. 

 
Det svenska patentet (Vägghängd doseringsanordning) är 
det enda patentet som per datumet för 
Bolagsbeskrivningens 
avgivande är upptaget i Bolagets balansräkning. Detta svenska 
patent apporterades in i MediRätt år 2009 till det bokförda 
värdet i Sjönell & Co Aktiebolag, som överlät patentet. Då 
patentet överläts satt Göran Sjönell som styrelseledamot i 
Bolaget och som styrelseordförande i Sjönell & Co Aktiebolag 
medan Barbro Sjönell satt som styrelsesuppleant i Bolaget 
samt som VD och styrelseledamot i Sjönell & Co Aktiebolag. 
Detta värde har skrivits ner på tio år tillsammans med 
utvecklingskostnader. 

 
Legal struktur 
IZafe Group AB ingår i en koncern. Koncernmoderbolaget är iZafe 
Group AB 556762–3391 och det helägda dotterbolaget Dosell AB 
556898-3018 

 
 

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 

Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med 
högst tio suppleanter. Delar av den nuvarande styrelsen utsågs 
på den fortsatta årsstämman den 28 juli 2021, medan Göran 
Hermansson valdes in i styrelsen på den extra bolagsstämman 
som hölls den 30 september 2019. Nedan redovisas 
styrelsemedlemmarnas födelseår, befattning och året de valdes 
in i styrelsen. 
 
Samtliga uppgifter härnedan avses per 2022-04-08.  
Joachim Källsholm 
Styrelseordförande 
Född 1964. 
Ingått i styrelsen sedan 2021. 

 
Joachim har varit verksam inom Securitas koncernen i över 35 
år tidigare med VD poster där Joachim senast var VD för den 
svenska verksamheten med en omsättning på 5,2 mdr och 10 
000 anställda under de senaste 11 åren. Innan dess 
divisonsansvarig för små och medelstora kunder inom det 
mobila segmen tet. Även tidigare positioner som regions och 
försäljningschef. Verkar med styrelsepositioner i Svenskt 
näringsliv, Sweboat, Säkerhetsföretagen, BYA samt 
Säkerhetsgymnasiet. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller 
bolagsledningen. 
Joachims direkta och ev indirekta innehav: 66 667 B-aktier. 
66 667 teckningsoptioner TO10B. 

 
Göran Hermansson  
Vice styrelseordförande  
Född 1953. 
Styrelseledamot sedan 2019, vice ordförande sedan 2021 
 
Göran har lång erfarenhet av marknaden för säkerhets- och 
trygghetslösningar. Görans karriär inom branschen påbörjades 
1989 då han var med och byggde upp Securitas Direct, idag 

Verisure. Före Göran anslöt till iZafe var han ansvarig för affärs- 
utveckling för verksamhetsområdet Care, som utvecklar larm- 
lösningar för äldre som vill leva ett aktivt och oberoende liv i sitt 
hem. Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget 
eller bolagsledningen. Görans direkta och ev. indirekta innehav: 1 
084 667 B-aktier, 324 667 teckningsoptioner TO10B. 

 
Dr. B-O Åhrström 
Styrelseledamot 
Född 1971. 
Ingått i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2021. 

 
Erfarenheter kring strategiutveckling, omorganisation, 
refinansiering, omstrukturering, genomförande och 
överlämnande. 
Tidigare Ledning av företag med 500+ anställda och 
försäljning överstigande 600 miljoner US $. 
Genomförande av investeringar uppgående till flera hundra 
miljoner US $. 
Ingenjörsvetenskap, produktutveckling, forskning och 
utveckling, innovationshantering, digitalisering. 
Innehar tre världspatent. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller 
bolagsledningen. B.-Os direkta och ev. indirekta innehav: 0 B-
aktier. 

 
Richard Wolff  
Styrelseledamot 
Född 1975. 
Ingått i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2021. 

 
Jurist med inriktning mot immateriella rättigheter, 
kommersialisering av immateriella rättigheter och 
affärsjuridik. Stor erfarenhet som bolagsjurist och konsult 
men även affärsutveckling och start-up, scale-up världen. Lång 
erfarenhet från patentbyrå, advokatbyrå, IoT/M2M, Director 
Legal på Tele2 IoT AB, vice-VD på Wyless Plc, Vice-VD på 
Valea AB (nuvarande). 
Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller 
bolagsledningen. Richards direkta och ev indirekta innehav: 16 
667 B-aktier. 16 667 teckningsoptioner TO10B. 
 
Ledande befattningshavare 

Anders Segerström 
VD 
Född 1985. 
VD sedan 2019. 

 
Anders har arbetat med affärsutveckling, försäljning och 
bolagsledning i flera olika roller sedan 2005. Anders blev i 
januari 2017 VD för Sensec Personlig Säkerhet, och drev det till 
ett framgångsrikt och lönsamt bolag som förvärvades av 
MediRätt innan det ändrade namn till iZafe. Tidigare var Anders 
affärsområdeschef för samma bolag och före dess 
försäljningschef på bredbandsoperatören Net1. Anders har en 
examen i Business Management från IHM Business School. 
Anders direkta och ev. indirekta innehav: 583 596 B-aktier och 
343 364 teckningsoptioner i TO10B. 
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Tobias Johansson 
Vice VD och 
försäljningschef  
Född 1983. 
Vice VD och försäljningschef sedan 2019. 

 
Tobias har sedan 2004 drivit egna bolag inom detaljhandel och 
affärsutveckling, där hans roll främst kretsat kring 
strategiutveckling och försäljning. Från 2017 till dagens roll var 
han försäljningschef för Sensec Personlig Säkerhet. 
Tobias direkta och ev. indirekta innehav: 19 568 B-aktier och 
9 784 teckningsoptioner i TO10B. 

 
Ida Almgren 
CFO 
Född 1991. 
CFO sedan 2020. 

 
Ida har mångåriga erfarenheter av arbete med och ansvar för 
affärsanalys och ekonomisk planering på etablerade bolag. 
Utöver det har Ida erfarenhet från arbete med tillväxtföretag och 
start-ups i olika utvecklingsskeden med fokus på bland annat 
strategiarbete och tillväxt. Ida kommer närmast från en 
befattning inom SAS där hon arbetat i en roll som Revenue 
Manager. Tidigare har Ida haft befattningen CFO på 
Thunderkick. Ida Almgren har en civilekonomexamen från 
Lunds universitet. 
Idas direkta och ev. indirekta innehav: 106 667 B-aktier och 106 
667 teckningsoptioner i TO10B 

 
REVISOR 

 
Johan Kaijser 
Auktoriserad revisor 
Omvald på den fortsatta årsstämman den 28 juli 2021, för ett år, 
är den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision och 
Redovisning Sverige AB som  huvudansvarig revisor. 
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HISTORIA 
 
 
 

 
Läkare, medicine doktor och specialist i allmänmedicin Göran Sjönell formulerar idén till en säker läkemedelsdispenser, 
Dosell, som ligger till grund för den patentansökan som inlämnas till Patent- och registreringsverket i oktober 2006. 
Samtidigt påbörjas utvecklingen av en dispenser i enlighet med patentansökan. Utvecklingsarbetet sker i 
samverkan med en innovativ fabrikör inom plastindustrin. 

 
 
 

 
Bolaget grundades 2008 av Dr.Göran Sjönell tillsammans med industrimannen Sten Röing. Bolagets verksamhet 
består i att bedriva forskning, utveckling och marknadsföring av medicinska produkter för säker, kvalitativ 
medicinering och läkemedelshantering. Bolagets samarbetspartner får i uppdrag att ta fram en första prototyp i syfte 
att demonstrera för finansiärer hur Dosell ska fungera. Samarbetspartnern får delvis betalt i aktier. En ny delägare i 
projektet tillkommer vid bolaget MediRätts bildande. Denna samarbetspartner tar fram en fungerande prototyp med 
medicinfack och automatisk frammatning. Samarbetet avslutas under året då kostnaderna för slututveckling var 
alltför höga. 

 
 
 
 

Bolaget listas på Nasdaq First North Premier Growth Market och handeln inleds den 2 januari 2018. Bolaget förvärvar 
Sensec Personlig Säkerhet AB från Sensec Holding. MediRätt ingår samarbete med radarsensorbolaget Raytelligence 
som utvecklat en radarsensor för hem- och sjukvårdsmiljö. Dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB byter namn till 
iZafe Group AB. 

 
 
 
 
 

Anders Segerström, tidigare VD för dotterbolaget iZafe AB, tar i april över som ny VD och koncernchef. En 
bolagsstämma beslutar i april om namnbyte från MediRätt till iZafe Group. Bolaget påbörjar kartläggning avseende 
möjligheten för en flytt av bolagets aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms 
huvudlista. Svenska Patent- och Registreringsverket, PRV, lämnar positivt granskningsbesked för den 
patentansökning bolaget lämnat in avseende styrsystemet för Dosell. 

 
 
 

iZafe Group har beviljats ytterligare patent för styrsystemet till läkemedelsroboten Dosell. Under året har iZafe Group 
sålt affärsområdet Security, och skapar därmed ett renodlat och finansiellt starkt, Life Science-företag kring 
affärsområdet Healthcare och läkemedelsroboten Dosell. iZafe Group har publicerat en av bolaget ingiven 
patentansökan avseende vidareutveckling av läkemedelsroboten Dosell. Ansökan är internationell och möjliggör för 
iZafe Group att få patent godkänt i över 150 länder. iZafe Group har meddelat att bolaget under våren 2021 kommer 
börja leverera en konsument version av Dosell. Därmed förstärker iZafe Group sin position som ledande utvecklare av 
digital läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom 
hemsjukvården Nordens första konsumentversion och marknadens mest lättanvända, säkra och priseffektiva 
läkemedelsrobot. 

 

 
iZafe Group tillfördes i januari 2021 drygt 4 MSEK genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 8 B från genomförd 
företrädesemission 2019. VD och styrelse utnyttjade alla sina teckningsoptioner. iZafe Group emitterade 1 000 000 
teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Samtliga 
teckningsoptioner tecknades under andra kvartalet, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader. Dosell 
har registrerats hos Läkemedelsverket och certifierats under MDR vilket intygar att produkten fortsätter att motsvara 
EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. iZafe Group har lanserat en uppdaterad och uppgraderad version 
av den redan ledande läkemedelsroboten Dosell. iZafe Group hade sin årsstämma som resulterade i en 
fortsättningsstämma där en större andel aktieägare önskade en alternativ styrelse vilken röstades igenom. Utfallet av 
företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO10 B, har offentliggjorts. 
Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, 
cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter. 
Konsumentversionen av Dosell lanseras i Sverige exklusivt hos apoteket.se. Dosell finns nu tillgänglig för alla som 
äter mediciner regelbundet och vill förebygga felmedicinering med bättre läkemedelsöversikt och ökad följsamhet. 
iZafe Group har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan avseende läkemedelsroboten Dosell i syfte 
att förbereda inför den internationella expansion som planeras. Hepro AS är sist ut med ett slutligt godkännande av 
den nya versionen av Dosell och har således officiellt godkänt läkemedelsroboten i sin helhet för den norska 
marknaden. 

 
2006 

 
2008 

 
2018 

 
2017 

 
2020 

 
2021 

iZ
a

fe
 G

ro
u

p
s

 Å
rsre

d
o

visn
in

g
 2

0
2

1
 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 01d9cab9bce0f544b6e290242533dc729d254aaa2ea32d24b667ba61dfcf392c595bab0a4d253ea1cea1af4e37c5d01a4c46751dbcb3f5d97144c00b48a8b1c2

http://www.izafegroup.com/
mailto:info@izafegroup.com


14 

iZafe Group AB (publ.) | Org.nr: 556762-3391 | www.izafegroup.com | info@izafegroup.com |+ 46(0)8-21 11 21 

 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 
 

Dotterbolaget Dosell AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar för en bättre och säkrare läkemedelshantering i 
hemmet. Bolagets produkter minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den 
offentliga vården. Dosell är en patenterad digital läkemedelsautomat placerad i hemmet som säkerställer att användaren får rätt 
läkemedel vid rätt tillfälle. Enkelt beskrivet är Dosell en uppkopplad behållare som portionerar ut tabletter i dospåsar vid önskad 
tidpunkt. Produkten är försedd med ljud- och ljussignaler som påminner användaren när det är dags för medicinintag. Då Dosell är 
uppkopplad mot nätet kan den fjärrstyras av vårdpersonal eller anhöriga, samt larma vid behov. E-hälsa och uppkopplad vård är ett 
snabbt växande område på marknaden och en rad digitala applikationer, som exempelvis kan mäta vikt, puls eller fysisk aktivitet, 
ska på sikt kunna kopplas till Dosell. På så sätt kan användaren fortsätta bo hemma samtidigt som det frigör resurser för 
vårdcentraler och sjukhus. 

 
Bolagets säte är Stockholm. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 
Dosell har registrerats hos Läkemedelsverket och certifierats under MDR vilket intygar att produkten fortsätter att motsvara EU:s 
grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. 

 
iZafe Group har lanserat en uppdaterad och uppgraderad version av den redan ledande läkemedelsroboten Dosell. Dosell 2.0 är ett 
resultat av det löpande arbetet där iZafe Group tillsammans med brukare, partners och deltagare i pilotstudier utbytt erfarenheter och 
dokumenterat data som gett viktig information till iZafe Groups löpande utvecklingsprocess. 

 
iZafe Group har ingått ett avtal med Apoteket AB för att introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket 
AB:s kanaler. Avtalet med Apoteket och med deras unika marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den 
svenska marknaden skapas en direktmarknad mot de fler än 200,000 personer som idag medicinerar via dospåsar från bland annat 
Apoteket. 

 
iZafe genomförde en företrädesemission som tecknades till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av 
uniträt- ter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter. 

 
iZafe Group har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan avseende läkemedelsroboten Dosell i syfte att förbereda 
inför den internationella expansion som planeras genomföras efter den pågående företrädesemissionen. Ansökan om skydd har 
inlämnats i de nyckelmarknader iZafe Group identifierat stor efterfrågan för Dosell. 

 
iZafe anlitar Mangold Fondkommission som likviditetsgarant. 

 

Flerårsjämförelse, koncernen  

(Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 442 8 904 14 328 7 571 155 
Rörelseresultat -33 273 -12 112 -22 565 -10 739 -4 238 
Årets resultat -36 275 -12 754 -23 116 -11 312 -4 268 
Resultat per aktie före/efter utspädning, 
SEK* 

-0,8 -0,3 -0,5 -0,2 -0,1 

Balansomslutning 48 429 35 080 71 752 43 580 13 714 
Soliditet 84% 84% 51% 23% 82% 
Antal anställda, årsmedeltal 9 13 13 6 1 
Antal anställda, vid periodens slut 8 9 14 13 1 

*Resultat per aktie för tidigare år är omräknat utifrån det vägda genomsnittet av utestående aktier för 2021. 
 

Flerårsjämförelse, moderbolaget  

(Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 2 119 1 971 364 0 155 
Rörelseresultat -11 508 -8 079 -13 918 -10 947 -4 240 
Årets resultat -37 359 -18 032 -14 194 -11 289 -4 271 
Balansomslutning 44 380 36 993 70 785 38 860 13 709 

Soliditet 

 
Definition av nyckeltal se not 40. 

98% 89% 65% 26% 81% 
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Resultat och ställning koncernen 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 442 Tkr (8 904). Den stora förändringen mellan åren kan hänföras till försäljningen av 
dotterbolaget iZafe AB i juli månad 2020. Tidigare har intäkterna huvudsakligen hänförts till försäljning av larm- och 
säkerhetsprodukter genom iZafe AB. Årets intäkter hänförs uteslutande till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, 
som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till -66 Tkr (14 598) och avser återbetalning av tidigare erhållna statliga medel för korttidspermittering. 
Övriga rörelseintäkter för jämförelseåret hänförs framför allt till den realisationsvinst som uppstod vid försäljning av iZafe AB. 

 
Kostnaden för handelsvaror uppgick till 1 580 Tkr (1 259) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda Doseller 
avseende år 2021. För jämförelseåret inkluderas även kostnader för försäljning av iZafe produkter fram till avyttringstidpunkt. 
Övriga externa kostnader uppgick till 19 173 Tkr (17 733). I samband med avyttringen av iZafe AB har de externa kostnaderna 
minskat, dock har samtidigt kostnaderna för kommersialisering och utveckling av Dosell ökat i samband med att produkten 
anpassas för att kunna säljas i andra länder. Personalkostnader uppgick till 8 049 Tkr (11 233). Minskningen har en direkt 
koppling till försäljningen av iZafe AB. Avskrivningarna uppgick till 4 847 Tkr (5 365) och är framför allt hänförliga till balanserade 
utvecklingsutgifter avseende Dosell. Finansnettot uppgick till -3 002 Tkr (-730) och hänförs huvudsakligen till 
upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 Tkr, ränta på lån samt ränta på leasingskuld. 

 
Balansomslutningen vid årets utgång uppgick till 48 429 Tkr (35 080). Balansomslutningen har väsentligen ökat som en följd av 
den genomförda emissionen. Dessutom så är immateriella tillgångar en väsentlig post i balansräkningen, vilka till stor del hänförs 
till utvecklingskostnader avseende Dosell uppgående till 19 982 Tkr (23 906). 

 
Resultat och ställning moderbolaget 
I moderbolaget bedrivs koncerngemensamma funktioner och VD och ekonomichef är anställda i detta bolag. Nettoomsättningen i 
moderbolaget avser management fee till dotterbolagen. Externa kostnader i bolaget avser huvudsakligen noteringsrelaterade 
kostnader. 

 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolagets verksamhet består av försäljning av den patenterade läkemedelsroboten Dosell samt därtill tillhörande 
abonnemangsavgifter. Dosell har relativt nyligen lanserats på marknaden. Det går därmed ännu inte att dra några långtgående 
slutsatser om marknadens acceptans av produkten eller se några trender för försäljnings- och resultatutveckling. Kommande 
månaders försäljning av Dosell kommer att ha väsentlig påverkan på bolagets verksamhet och framtida finansiella ställning och 
resultat. Hur väl de olika pilotprojekten tas emot och efterkommande beställningar är av stor vikt för framtiden. Vidare är även 
lanseringen av konsumentversionen av Dosell en mycket central del i hur bolagets framtid blir. Bolaget är vidare beroende av 
immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom registrering. 

 
Förväntad framtida utveckling 
Införsäljningen och lanseringen av Dosell inom Sverige och utomlands kommer att ha väsentlig påverkan på bolagets verksamhet 
och framtida finansiella ställning och resultat. Det går inte ännu att dra några slutsatser om marknadens acceptans av produkten 
eller förutspå tydliga trender beträffande bolagets försäljnings- och resultatutveckling. 

 
Finansiering och fortsatt drift 
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det 
finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet även om det allmänna marknadsläget 
för tillförsel av likviditet i sig är positiv. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att 
säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmaste 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har 
säkerställts. 

 
Bolagsstyrning 
iZafe Group AB tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning från och med den 1 juli 2019. För beskrivning av hur företaget hanterar bo- 
lagsstyrningsfrågor hänvisas till Bolagsstyrningsrapporten. 

 
Förslag till resultatdisposition 

 
Bolagsstämman har att behandla (SEK) 

 

överkursfond 69 845 466 
balanserat resultat -60 073 262 

årets resultat -37 359 590 

 
Styrelsen föreslår att 

-27 587 386 

        i ny räkning överförs -27 587 386 

 

-27 587 386 

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter över eget kapital, 
kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 
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Koncernens resultaträkning 
(Tkr) 

 
Not 

 
2021 

 
2020 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 

 
5, 6 

 
442 

 
8 904 

 Övriga intäkter 8 -66 14 598 

Summa intäkter  376 23 502 

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 

  
-1 580 

 
-1 259 

Övriga externa kostnader 9, 10 -19 173 -17 733 
Personalkostnader 11 -8 049 -11 233 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 
och immateriella tillgångar 

 
9, 12 

 
-4 847 

 
-5 365 

Övriga rörelsekostnader 13 0 -24 
Summa rörelsens kostnader  -33 649 -35 614 

Rörelseresultat 5 -33 273 -12 112 

Resultat från finansiella poster 
Finansiella intäkter 

 
15 

 
0 

 
1 

Finansiella kostnader 9, 16 -3 002 -731 
Resultat efter finansiella poster  -36 275 -12 842 

Inkomstskatt 17 0 88 

ÅRETS RESULTAT  -36 275 -12 754 

 
Rapport över koncernens totalresultat (Tkr) 

  
2021 

 
2020 

Årets resultat 
 

-36 275 -12 754 
Övrigt totalresultat  0 0 

ÅRETS TOTALRESULTAT  -36 275 -12 754 

 
Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) 

 
32 

 
-0,8 

 
-0,3 

 

Resultatet hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare. 
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Koncernens balansräkning 
(Tkr) 

 
Not 

 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

TILLGÅNGAR 
   

Anläggningstillgångar 
Balanserade utvecklingsutgifter 

 
18 

 
19 982 

 
23 906 

Patent 19 103 129 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 20 0 0 
Inventarier 21 193 0 
Nyttjanderättstillgångar 9, 22 4 924 0 

Summa anläggningstillgångar  25 202 24 035 

Omsättningstillgångar 
Råvaror och förnödenheter 

  
1 506 

 
0 

Varor under tillverkning  120 0 
Färdiga varor och handelsvaror  874 2 303 
Förskott till leverantör  71 0 
Kundfordringar 24 222 21 
Övriga fordringar 25 1 391 5 700 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 317 473 
Likvida medel 27 18 726 2 548 
Summa omsättningstillgångar  23 227 11 045 

SUMMA TILLGÅNGAR  48 429 35 080 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Aktiekapital 

 

 
28 

 

 
70 874 

 

 
32 862 

Ej registrerat aktiekapital  0 1 216 
Övrigt tillskjutet kapital 29 69 905 59 151 
Balanserat resultat inklusive årets resultat 30 -100 046 -63 771 

Summa eget kapital  40 733 29 458 

Långfristiga skulder 
Leasingskuld 

  
3 894 

 
0 

Summa långfristiga skulder  3 894 0 

Kortfristiga skulder 
Leasingskuld 

  
1 090 

 
0 

Övriga räntebärande skulder 34 0 750 
Leverantörsskulder  1 340 2 237 
Aktuella skatteskulder  4 114 
Övriga skulder  339 1 022 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 1 029 1 499 
Summa kortfristiga skulder  3 802 5 622 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  48 429 35 080 
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Koncernens förändring i eget kapital 

 
 

      Aktiekapital 

 
 

(Tkr) 

Ej registrerat 
aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserat 
resultat    inkl årets 

resultat 

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 1 januari 2020 28 928 

  
3 186 

 
55 796 

 
-51 017 

 
36 893 

Totalresultat 
Årets resultat 

   
-12 754 

 
-12 754 

Summa totalresultat   -12 754 -12 754 

Transaktioner med aktieägare 
Pågående nyemission             3 186 

 
-3 186 

   
0 

Emission med stöd av teckningsrätter     748 1 216 3 697  5 661 
Emissionskostnader  -342  -342 

Summa transaktioner med aktieägare 3 934 -1 970 3 355  5 319 

Utgående balans 31 december 2020 32 862 1 216 59 151 -63 771 29 458 

Ingående balans 1 januari 2021 32 862 
 

1 216 
 

59 151 
 

-63 771 
 

29 458 

Totalresultat 
Årets resultat 

   
-36 275 

 
-36 275 

Summa totalresultat   -36 275 -36 275 

Transaktioner med aktieägare     

Kvittningemission      350 
 

512 
 

862 
Företrädesemission 35 436  17 718  53 154 
Emission med stöd av teckningsrätter 2 226 -1 216 1 615  2 625 
Emissionskostnader  -9 091  -9 091 

Summa transaktioner med aktieägare 38 012 -1 216 10 754  47 550 

Utgående balans 31 december 2021 70 874 
 

0 
 

69 905 
 

-100 046 
 

40 733 

 

 
Det egna kapitalet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 
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Kassaflödesanalys koncernen 
(Tkr) 

 

Not 
 

2021 
 

2020 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 

  

-33 273 

 

-12 112 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
Avskrivningar 

 
12 

 
4 847 

 
5 365 

Resultat avyttring andelar i koncernföretag 8 0 -14 000 
Erhållen ränta 15 0 1 
Erlagd ränta m.m. 16 -3 002 -731 
Betald inkomstskatt  0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital               -31 428                      -21 477 
 
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning(-) av varulager 

  
 

-268 

 
 

-1 800 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  250 3 705 
Minskning(-)/ökning(+) av skulder  -2 047 -4 995 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -33 493 -24 567 

Investeringsverksamheten 
Avyttring av koncernföretag 

 
37 

 
0 

 
20 397 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 18 0 -863 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 21 -214 -715 
Förändring finansiella anläggningstillgångar  0 225 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -214 19 044 

Finansieringsverksamheten 
Emission netto efter emissionskostnader 

  
50 702 

 
5 938 

Upptagna lån 35 14 000 4 000 
Amortering av lån 35 -14 000 -9 400 
Förändring av checkräkningskredit 35 0 803 
Amortering av leasingskuld 35 -817 -737 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  49 885 604 

Årets kassaflöde  16 178 -4 919 
Likvida medel vid årets början  2 548 7 467 

Likvida medel vid årets slut 27 18 726 2 548 
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Moderbolagets resultaträkning 
(Tkr) 

 

Not 
 

2021 
 

2020 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 

 
6, 7 

 
2 119 

 
1 971 

Övriga intäkter 8 -67 0 
Summa intäkter  2 052 1 971 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

 
7, 10 

 
-10 025 

 
-4 721 

Personalkostnader 11 -3 514 -5 314 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12 -21 0 
Övriga rörelsekostnader 13 0 -15 
Summa rörelsens kostnader  -13 560 -10 050 

Rörelseresultat 
 

-11 508 -8 079 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 

 
14 

 
-23 000 

 
-9 392 

Räntekostnader och liknande resultatposter 16 -2 851 -561 
Resultat efter finansiella poster  -37 359 -18 032 

Inkomstskatt 17 0 0 
 
ÅRETS RESULTAT 

  
-37 359 

 
-18 032 

 

Årets resultat överensstämmer med summa totalresultat. 
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Moderbolagets balansräkning  

(Tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

   

Anläggningstillgångar 
   

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

 
21 

 
193 

 
0 

  193 0 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 

 
23 

 
23 000 

 
30 000 

  23 000 30 000 

Summa anläggningstillgångar 
 

23 193 30 000 

Omsättningstillgångar 
   

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos 
koncernföretag 

  
3 180 

 
92 

Aktuella skattefordringar  58 0 
Övriga fordringar 25 141 4 342 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 279 228 
  3 658 4 662 

Kassa och bank 29 17 529 2 331 
Summa omsättningstillgångar  21 187 6 993 

SUMMA TILLGÅNGAR  44 380 36 993 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital 

 

 
28 

 

 
70 874 

 

 
32 862 

Ej registrerat aktiekapital  0 1 216 
 
Fritt eget kapital 

 
30, 31 

70 874 34 078 

Överkursfond  69 845 59 091 
Balanserat resultat  -60 073 -42 041 
Årets resultat  -37 359 -18 032 
  -27 587 -982 
Summa eget kapital  43 287 33 096 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  
371 

 
749 

Aktuella skatteskulder  0 108 
Övriga kortfristiga skulder 34 157 1 705 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36 565 1 335 
  1 093 3 897 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  44 380 36 993 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 01d9cab9bce0f544b6e290242533dc729d254aaa2ea32d24b667ba61dfcf392c595bab0a4d253ea1cea1af4e37c5d01a4c46751dbcb3f5d97144c00b48a8b1c2

http://www.izafegroup.com/
mailto:info@izafegroup.com


22 
iZafe Group AB (publ.) | Org.nr: 556762-3391 | www.izafegroup.com | info@izafegroup.com |+ 46(0)8-21 11 

21 

 

Moderbolagets förändring i eget kapital 
 
(Tkr) 

 
 
 

 
Aktiekapital 

 
 
 

 
Ej registrerat 

aktiekapital 

 
 
 

 
Överkursfond 

 
 
 

 
Övrigt fritt 

eget kapital 

 
 
 

 
Totalt eget 

kapital 

Ingående balans 1 januari 2020 28 928 3 186 55 736 -42 042 45 808 

Totalresultat 
Årets resultat 

    
-18 032 

 
-18 032 

Summa totalresultat    -18 032 -18 032 

Transaktioner med aktieägare 
     

Pågående nyemission 3 186 -3 186 
  

0 
Emission med stöd av teckningsrätter 748 1 216 3 697  5 661 
Emissionskostnader   -342  -342 
Summa transaktioner med aktieägare 3 934 -1 970 3 355 0 5 319 

Utgående balans 31 december 2020 32 862 1 216 59 091 -60 073 33 096 

 
Ingående balans 1 januari 2021 

 
32 862 

 
1 216 

 
59 091 

 
-60 073 

 
33 096 

Totalresultat 
Årets resultat 

    
-37 359 

 
-37 359 

Summa totalresultat    -37 359 -37 359 

Transaktioner med aktieägare 
Kvittningemission 

 
350 

  
512 

  
862 

Företrädesemission 35 436  17 718  53 154 
Emission med stöd av teckningsrätter 2 226 -1 216 1 615  2 625 
Emissionskostnader -9 091 -9 091    

Summa transaktioner med aktieägare 38 012 -1 216 10 754  47 550 

Utgående balans 31 december 2021 70 874 0 69 845 -97 432 43 287 
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Kassaflödesanalys moderbolag 
(Tkr) 

Not 2021 2020 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 

  
-11 508 

 
-8 079 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
Avskrivningar 

 
12 

 
21 

 
0 

Erlagd ränta 16 -2 851 -561 

Betald inkomstskatt  0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 
 

-14 338 -8 640 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 

  
-18 840 

 
-11 322 

Minskning(-)/ökning(+) av skulder  -2 112 -3 244 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

-35 290 -23 206 

Investeringsverksamheten 
Avyttring av koncernföretag 

 
37 

 
0 

 
20 397 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 21 -214 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -214 20 397 

Finansieringsverksamheten 
Emission netto efter emissionskostnader 

  
50 702 

 
5 938 

Upptagna lån  14 000 4 000 

Amortering av lån  -14 000 -9 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  50 702 938 

Årets kassaflöde 
 

15 198 -1 871 

Likvida medel vid årets början  2 331 4 202 

Likvida medel vid årets slut 27 17 529 2 331 
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Noter 
 

Not 1 Allmän information 
 

Koncernens verksamhet innefattar utveckling och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker hälso- och 
sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Koncernen utvecklar och säljer produkten Dosell, 
med syftet att främja tillförlitlig och säker medicinering. 

 
Koncernens moderföretag, iZafe Group AB (org.nr 556762-3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. 
Huvudkontor och huvudsaklig verksamhetsort ligger på Södra Fiskartorpsvägen 20 114 33 Stockholm. Bolagets B-aktier är 
noterade på Nasdaq First North Premier. 

 
Koncernen består av moderbolaget iZafe Group AB (publ) samt det helägda dotterbolaget Dosell AB. 

 
Denna koncernredovisning har godkänts av styrelsen den 7 april 2022 för publicering och kommer att föreläggas årsstämman 
den 12 maj 2022 för godkännande. 

 
Not 2 Redovisningsprinciper 

 
Förutsättningar vid upprättande av koncernens och moderbolagets finansiella rapporter 

 
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

 
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapportering rekommendation 
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt tillämpliga uttalanden (UFR) tillämpats. 

 
Moderbolagets redovisningsprinciper är enhetliga med koncernens, med de undantag och tillägg som framgår i Rådet för finansiell 
rapportering, RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciperna för moderbolaget framgår under rubriken, 
Moderbolagets redovisningsprinciper. 

 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även är rapporteringsvalutan för både moderbolaget och koncernen. 
Belopp redovisas i tusentals kronor (TSEK), om inte annat anges. Belopp inom parentes avser föregående års värde. 

 
Värderingsgrunder vid upprättande av de finansiella rapporterna 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. 

 
Nya eller ändrade standarder som tillämpas av koncernen 
Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021. Ingen av dessa 
bedöms ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter. 

 
Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2021 och har inte 
tillämpats vid upprättandet av denna årsredovisning. De nya standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas inte 
att få någon väsentliga påverkan på koncernens finansiella rapporter. 

 
Klassificering av tillgångar och skulder 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer 
än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 

 
Koncernredovisning 
Koncernen omfattar moderbolaget samt dotterbolag inom koncernen där moderbolaget har ett bestämmande inflytande, vilket 
innebär att moderbolaget exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från dotterbolaget och kan påverka avkastningen 
genom sitt bestämmande inflytande. Dotterbolagens finansiella rapporter redovisas i koncernredovisningen från och med den 
tidpunkt då bestämmande inflytande uppnås och fram till och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs 
av verkligt värde på överlåtna tillgångar och skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de 
aktier som emitterats av koncernen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas 
inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. I de fall 
köpeskillingen överstiger de identifierade förvärvade nettotillgångarna redovisas det överskjutande beloppet som goodwill. Om 
anskaffningsvärdet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och eventualförpliktelser 
redovisas mellanskillnaden direkt i rapport över totalresultat. 
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Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer. 

 
Intäkter från avtal med kunder 
Koncernens intäkter utgörs av kundrelaterade intäkter från försäljning av läkemedelsroboten Dosell samt personlarm och 
trygghetslarm såsom varuförsäljning, anslutningsavgifter, abonnemangsavgifter och serviceintäkter. Intäkter redovisas till verkligt 
värde, vilket vanligtvis är försäljningsvärdet för den aktuella perioden, efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt. Intäkten 
redovisas i samband med att prestationsåtagandet gentemot kund är uppfyllt och när kontrollen av en tjänst överförs till kunden. 
Modellen för intäktsredovisning baseras på fem-stegsmodellen: 
• Identifiera kontraktet med en kund 
• Identifiera alla individuella prestationsförpliktelser inom kontraktet 
• Bestäm transaktionspriset 
• Fördela priset till prestationsförpliktelserna 
• Bokför intäkter då prestationsförpliktelserna är uppfyllda 

 
Intäktsflöden 
Dosell säljs dels till partners och dels till kommuner. Partnern köper hårdvaran Dosell, som dom sedan hyr ut till slutkunden. Dosell 
fakturerar partnern dels ett engångsbelopp för hårdvaran, och dels en månatlig abonnemangskostnad för varan. Kommuner hyr 
Doseller och betalar för detta en månatlig abonnemangsavgift. Abonnemangsavgifter intäktsförs i den period som avgiften avser. 
Försäljning av hårdvaran intäktsförs när de väsentligaste risker och förmåner som är förknippade med ägandet övergått till köparen, 
normalt när kunden har varorna i sin besittning. Abonnemanget har en initial kontraktstid om 12-36 månader och förlängs därefter 
automatiskt med 1 år om inte uppsägning sker senast tre månader före ursprungliga avtalstidens utgång. 

 
Avtalstillgångar och avtalsskulder 
Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetalningar leder till fakturerade kundfordringar, ofakturerade kundfordringar 
(avtalstillgångar) samt förskott från kunder (avtalsskulder) i koncernens balansräkning. Ofakturerade kundfordringar redovisas i 
balansposten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Fakturerade men ännu inte tillhandahållna tjänster redovisas i 
balansposten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Betalningsvillkoren varierar från kontrakt till kontrakt och beror på vad 
som avtalats med kunden. 

 
Statliga bidrag 
I enlighet med IAS 20 redovisas statliga bidrag i resultaträkningen när det föreligger en rimlig säkerhet att bolaget kommer att 
uppfylla kraven som följer med bidragen och att bidragen kommer att erhållas. De statliga bidragen har redovisats som en övrig 
rörelseintäkt under de perioder som bidraget ska kompensera. Under 2020 har koncernen fått tillgång till statliga stöd som en del 
av de åtgärder som myndigheterna vidtagit, vilka redovisas som en övrig rörelseintäkt. Under 2021 har bolaget betalat tillbaka del 
av de statliga stöden. Dessa redovisas som en negativ övrig rörelseintäkt. 

 
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på banktillgodohavanden och fordringar, utdelningsintäkter och valutakurseffekter. 
Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att 
nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran. 
Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. 

 
Finansiella kostnader består av räntekostnader på upplåning, leverantörsskulder, valutakurseffekter samt övriga finansiella kostnader. 
Låneutgifter redovisas i resultatet i den period de uppkommer. 

 
Segmentsredovisning 
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader, 
vars rörelse regelbundet granskas av koncernens högste verkställande beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning av 
resurser till segmentet och bedömning av dess resultat samt om vilket det finns fristående finansiell information. Koncern VD är 
högste verkställande beslutsfattare. Koncernen endast ett rörelsesegment; Dosell. 

 
Ersättning till anställda 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. 
Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda pensionsplaner. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

 
Koncernen betalar fastställda avgifter till oberoende företag avseende flera statliga planer och försäkringar för enskilda anställda. 
Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver betalningen av den fastställda avgiften 
som redovisas som en kostnad i den period som de tillhörande personaltjänsterna erhålls. 

 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd 
accepterat frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar ersättning vid uppsägning när den bevisligen är 
förpliktad att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. 
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Resultat per aktie 
Beräkning av resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda 
genomsnittliga antal aktier utestående under perioden. 

 
Leasing 
Vid tecknandet av nya leasingavtal redovisas en nyttjanderättstillgång samt en leasingskuld i balansräkningen. Anskaffningsvärdet 
utgörs av de diskonterade återstående leasingavgifterna för icke uppsägningsbara leasingperioder. Möjliga förlängningsperioder 
inkluderas om koncernen är rimligt säker på att dessa kommer att nyttjas. Leasingavtalet kan komma att förändras under 
leasingperioden varvid omvärdering av leasingskulden och nyttjanderättstillgången sker. Leasingavgifter fördelas mellan amortering 
på leasingskulden och betalning av ränta. 

 
Bolaget tillämpa lättnadsreglerna avseende leasingavtal där den underliggande tillgången har ett lågt värde samt kortidsleasingavtal. 
Dessa leasingavtal redovisas som kostnad den period som nyttjandet sker. 

 
Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden. Samtliga leasingavtal i koncernen där bolaget 
är   lease givare redovisas som operationella. Bolaget tillämpar den praktiska lösningen att inte upplysa om omfattningen och 
tidpunkten för prestationsåtaganden som är ouppfyllda då de avtal som avses gäller tjänster som konsumeras av kunden i takt med 
tillhandahållandet. 

 
Transaktioner i utländsk valuta 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. 
Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Valutakursdifferenser redovisas i resultatet för 
den period i vilka de uppstår. 

 
Inkomstskatt 
Koncernens totala skatt omfattar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då underliggande 
transaktioner redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i 
eget kapital. 

 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser 
och skatteregler som gäller på balansdagen. 

 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. 

 
Immateriella tillgångar 

 
Balanserade utvecklingsutgifter 
Balanserade utvecklingsutgifter redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperioder från och med att produkten är 
färdigutvecklad. Utvärdering av nyttjandeperioden sker kontinuerligt och beräknade nyttjandeperioder är följande: 

 
 

Balanserade utvecklingsutgifter 3-10 år 
 

Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts utvecklingsfas redovisas som immateriell tillgång förutsatt att de uppfyller följande 
krav: 
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den, 

 
- Företaget har för avsikt att färdigställa den immateriella tillgången och använda eller sälja den, 

 
- Det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella tillgången, 
- Företaget kan visa hur den immateriella tillgången kommer att generera sannolika framtida ekonomiska fördelar, 

 
- Det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den 
immateriella tillgången, och 
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella tillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt 

 
Övriga utvecklingsutgifter, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingsutgifter som tidigare 
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. 
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Patent 
Utgifter för patent redovisas som immateriell tillgång då de förväntas generera framtida ekonomiska fördelar och kriterierna enligt 
IAS 38 Immateriella tillgångar är uppfyllda. Patent redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperioder. Utvärdering av 
nyttjandeperioden sker kontinuerligt och beräknade nyttjandeperioder är följande: 

 
Patent 20 år 

 
Skälen till den längre avskrivningstiden är dels att ledtiden för beviljat patent till utvecklad och testad produkt som kan säljas är 
ovanligt lång i sjukvården, dels att sjukvårdens omställningsförmåga är förhållandevis trög, vilket innebär att en insåld produkt kan 
förväntas bli använd över lång tid. 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspris samt utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången för att bringa 
den på plats och i skick för att användas. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperioder. Utvärdering 
av nyttjandeperioden sker kontinuerligt och beräknade nyttjandeperioder är följande: 

 
 

Inventarier 5 år 
Nyttjanderättstillgångar 3 år 

 
Avyttring av materiella och immateriella tillgångar 
Det redovisade värdet för materiella och immateriella anläggningstillgångar tas bort ur balansräkningen vid utrangering, avyttring 
eller när inga framtida ekonomiska fördelar förväntas av tillgången. Vinst eller förlust vid avyttring eller utrangering av en tillgång 
utgörs 
av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde (efter avdrag för direkta försäljningskostnader). Vinst eller 
förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad i resultaträkningen. 

 
Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, testas vid varje rapportperiods slut för att fastställa eventuella 
nedskrivningsbehov. Redovisat värde testas också när indikation om en värdenedgång har identifierats. En tillgång skrivs ned om 
redovisat värde överstiger dess återvinningsvärde, där återvinningsvärdet definieras som det högsta av en tillgångs 
nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden som tillgången 
bedöms generera med en räntesats som återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de 
kassagenererande enheternas specifika risker. En separat tillgång hänförs till den minsta kassagenererande enhet där oberoende 
kassaflöden kan fastställas. Nedskrivningar belastar resultatet. Nedskrivningar av tillgångar hänförliga till en kassagenererande 
enhet fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten. 

 
Företaget fastställer även vid varje rapporteringstillfälle om det finns indikationer på att en tidigare nedskrivning av en tillgång, 
förutom goodwill, helt eller delvis inte längre är motiverad. En reversering av nedskrivningen görs endast i den utsträckning som 
tillgångens redovisade värde inte överstiger vad företaget skulle ha redovisat (efter avskrivningen) om företaget inte hade gjort 
några nedskrivningar för tillgången. Återföringar av nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. 

 
 

Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar 
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens kontrakterade 
kassaflöden samt karaktären på tillgången. De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av följande kategorier: finansiella 
tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalresultat samt 
finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. 

 
För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar som normalt inte säljs utanför koncernen och där syftet med innehavet 
är att erhålla kontraktsenliga kassaflöden Samtliga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella tillgångar som värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Dessa finansiella tillgångar ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag 
mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Värdering sker till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

 
Vid anskaffning av finansiella tillgångar redovisas förväntade kreditförluster löpande under innehavstiden, normalt med beaktande 
av kreditförlustrisk inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditrisken ökat väsentligt reserveras för de kreditförluster som 
förväntas inträffa under hela tillgångens löptid. Utifrån historiska data gällande betalningsmönster och betalningsförmåga hos 
motparten bedöms de förväntade kreditförlusterna vara begränsade. 

 
Finansiella skulder 
Koncernen har endast finansiella skulder som klassificeras och värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Redovisning sker inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
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Upplupet anskaffningsvärde 
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för amorteringar, 
tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan erhållet/betalat 
belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar. Effektivräntan är den ränta som vid en 
diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för 
den finansiella tillgången eller den finansiella skulden. Finansiella fordringar och skulder med kort löptid redovisas till nominellt värde 
utan diskontering. 

 
Nedskrivningsprövning 
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell 
tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. Koncernen väljer en nedskrivningsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning 
i kreditrisk eller inte. Koncernen tillämpar den förenklade ansatsen för att beräkna reserven för förväntade kundförluster som finns 
i IFRS 9 gällande kundfordringar och avtalstillgångar. Metoden kräver att en reservering görs för förväntade kundförluster för 
kundfordringarnas och avtalstillgångarnas hela löptid. 

 
Likvida medel 
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas 
till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida medel får löptiden inte 
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. På grund av att bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet 
anskaffningsvärde av nominellt belopp. 

 
Varulager 
Varulager redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande 
verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Erforderlig avsättning görs för inkurans med hänsyn till 
artiklarnas ålder och artikelstatus. 

 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- 
eller utbetalningar. 

 
Eventualförpliktelse 
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisats som en skuld eller 
avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. 

 
Eget kapital 
Transaktionskostnader som är direkt hänförbara till emission av nya stamaktier eller optioner redovisas i eget kapital som ett avdrag 
från emissionslikviden. 

 
Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering, RFR 2 Redovisning 
för juridisk person samt tillämpliga uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt. 

 
De ändringar i RFR 2 Redovisning i juridiska personer som träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2021 har inte haft någon väsentlig påverkan 
på moderbolagets finansiella rapporter. 

 
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan angivna 
redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets 
finansiella rapporter. 

 
Klassificering och uppställningsformer 
Moderbolagets resultat- och balansräkning är uppställd enligt Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning 
av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av finansiella 
intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik. 

 
Andelar i koncernföretag 
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade nedskrivningar. Prövning av 
värdet av andelarna görs när det finns indikation på att värdet minskat. Förvärvsrelaterade utgifter ingår som en del i 
anskaffningsvärdet. Erhållen utdelning redovisas i resultaträkningen. 

 
Aktieägartillskott 
Bolaget redovisar aktieägartillskott i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden. Aktieägartillskott förs 
direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. 
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Finansiella instrument 
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 9 förutom vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet av kundfordringar, avtalstillgångar och övriga 
fordringar där samma principer för nedskrivningsprövning och förlustriskreservering tillämpas som i koncernen. I moderbolaget 
värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuella nedskrivningar och finansiella 
omsättningstillgångar till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. 

 
Leasing 
Moderbolaget tillämpar undantaget gällande tillämpningen av IFRS 16, Leasing, vilket innebär att all leasing redovisas som 
kostnad linjärt över leasingperioden. 

 
Not 3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 

 
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör uppskattningar och antaganden som 
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. 
Dessa uppskattningar och antaganden grundas på tidigare erfarenheter och på ett antal andra faktorer som under rådande 
förhållanden verkar rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade 
värdena på tillgångar och skulder. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och antaganden. Uppskattningarna 
och antagandena ses över kontinuerligt för att identifiera faktorer som kan påverka det initiala antagandet. Ändring av 
uppskattningarna redovisas i den period ändringen inträffade. De områden som innefattar en hög grad av bedömning och som är 
av väsentlig betydelse för koncernen anges nedan. 

 
Balanserade utvecklingsutgifter 
Fördelningen mellan forsknings- och utvecklingsfaserna i nya utvecklingsprojekt av produkter och bestämning av huruvida kraven 
för aktivering av utvecklingsutgifter är uppfyllda kräver bedömningar. Efter aktivering övervakar koncernledningen huruvida 
redovisningskraven för utvecklingskostnader uppfylls även fortsättningsvis och om det finns indikationer på att de aktiverade 
utgifterna kan vara utsatta för en värdenedgång. Nedskrivningsbehovet av aktiverade utvecklingsutgifter prövas minst årligen. 
Nedskrivningsprövningen består i att bedöma om enhetens återvinningsvärde är högre än dess redovisade värde. 
Återvinningsvärdet har beräknats på basis av enhetens nyttjandevärde, vilket utgör nuvärdet av enhetens förväntade framtida 
kassaflöden. Osäkerhet föreligger om framtida kassaflöden, samt de räntesatser som ligger till grund för diskonteringsfaktorn 
som används vid nuvärdesberäkningen, se not 18. 

 
 

Not 4 Finansiella risker och finansiella instrument 
 

Ansvaret för att utforma koncernens finansiering och finansiell riskhantering åligger styrelsen och verkställs av ekonomichefen. 
Riskerna utvärderas årligen i samband med budgetarbetet samt löpande under året vid behov. Koncernen utsätts genom sin 
verksamhet för olika finansiella risker såsom kreditrisk, likviditetsrisk, valutarisk och ränterisk. Den övergripande målsättningen är 
att minimera negativa effekter på koncernens resultat och att hantera dessa risker på ett kostnadseffektivt sätt. 

 
Kreditrisk 
Kreditrisk är risken för att de parter som koncernen har en fordran på inte kan fullgöra sin skyldighet och därigenom förorsaka 
koncernen en finansiell förlust. Kreditrisken i kundfordringar är relativt sett begränsad med hänsyn till att koncernens kundbas är 
spridd. Bolagets kreditrisk bedöms sammantaget som låg. 

 
Likviditetsrisk och fortsatt drift 
Likviditetsrisk innebär risken att vid brist på likvida medel inte kunna fullgöra sina åtaganden eller att de endast kan fullgöras 
genom upplåning av likvida medel till avsevärt högre kostnad eller i värsta fall inte alls. En snabb expansion och offensiva 
satsningar innebär ökade kostnader för bolaget. Förseningar i utvecklingen av bolagets produkt- och tjänsteutbud kan innebära 
försämringar av bolagets rörelseresultat och det kan inte med säkerhet sägas huruvida bolaget kan generera tillräckliga medel för 
framtida finansiering av sin verksamhet. Bolaget kan i framtiden behöva attrahera nytt externt kapital till villkor som (vid tidpunkten 
för kapitalanskaffningen) inte är fördelaktiga för befintliga aktieägare med hänsyn tagen till utspädning. Alternativt kan finansiering 
ske genom upptagande av lån, vilka kan innebära villkor som begränsar bolagets användande av kapital i verksamheten. Om 
bolaget misslyckas med att anskaffa eventuellt nödvändigt kapital kan det medföra en väsentlig negativ effekt på bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

 
iZafes möjlighet att tillfredsställa eventuella framtida kapitalbehov är beroende av bl.a. bolagets försäljningsutveckling samt 
förutsättningar att kunna uppta lånefinansiering och det allmänna marknadsläget för kapitaltillskott. Det kan inte garanteras att 
bolaget kommer att kunna anskaffa önskat kapital även om bolagets ekonomiska utveckling är positiv. Styrelsen arbetar 
kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift. 

 
Per balansdagen uppgår koncernens likvida medel till 18 726 Tkr (2 548). Bolaget har under året genomfört en nyemission 
vilket tillfört bolaget 53 154 Tkr före emissionskostnader. Bolaget har under återbetalat en kreditfacilitet uppgående till 14 000 
Tkr. 
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Löptidsanalys avseende kontraktsenliga betalningar för finansiella skulder: 
 

Koncernen 2021-12-31 Inom 
3 månader 

3-12 
månader 

 
2-5 år 

 
Efter 5 år 

 
Totalt 

Leasingskuld 273 817 3 894 0 4 984 
Leverantörsskulder 1 340 0 0 0 1 340 

Övriga skulder 339 0 0 0 339 

Summa 1 952 817 3 894 0 1 679 

Koncernen 2020-12-31 Inom 
3 månader 

3-12 
månader 

 
2-5 år 

 
Efter 5 år 

 
Totalt 

Övriga räntebärande skulder 0 750 0 0 750 
Leverantörsskulder 2 237 0 0 0 2 237 

Övriga skulder 1 022 0 0 0 1 022 

Summa 3 259 750 0 0 4 009 

 
Moderbolaget 2021-12-31 

 
Inom 

3 månader 

 
3-12 

månader 

 
 

2-5 år 

 
 

Efter 5 år 

 
 

Totalt 

Leverantörsskulder 371 0 0 0 371 

Övriga skulder 157 0 0 0 157 

Summa 528 0 0 0 528 

 
Moderbolaget 2020-12-31 

 
Inom 

3 månader 

 
3-12 

månader 

 
 

2-5 år 

 
 

Efter 5 år 

 
 

Totalt 

Övriga räntebärande skulder 749 750 0 0 1 499 

Övriga skulder 955 0 0 0 955 

Summa 1 704 750 0 0 2 454 

 
 
 

Valutarisk 
Valutakursrisk är risken för att verkligt värde eller framtida kassaflöden varierar på grund av förändringar i utländska valutakurser. 
Denna exponering uppstår vid inköp/försäljningar i främmande valuta. Bolaget har för närvarande mycket få transaktioner i utländsk 
valuta. 

 
Ränterisk 
Ränterisk innebär risken för att förändringar i marknadsräntor påverkar bolagets räntekostnader. Bolagets ränterisk är främst 
hänförligt till lån hos banker och andra kreditgivare. För det fall bolagets räntekostnader skulle öka kan detta ha en negativ inverkan 
på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Per balansdagen uppgår skulder till banker och andra kreditgivare till 0 (0) 
Tkr. 

 
 

Kapitalrisk 
Styrelsen i bolaget övervakar koncernens kapitalstruktur och finansförvaltning, beslutar om ärenden som rör förvärv, 
investeringar och finansiering och övervakar löpande koncernens exponering mot finansiella risker. Koncernens mål för 
förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att generera skälig avkastning till 
aktieägare och nytta till övriga 
intressenter. Koncernens nuvarande policy är att inte lämna någon utdelning. Först när företaget når en långsiktig lönsamhet kommer 

förslag om utdelning till aktieägare kunna ske. 
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Finansiella instrument per kategori 

 

 
Koncernen Moderföretaget 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Finansiella tillgångar värderade 
till upplupet anskaffningsvärde 

    

Kundfordringar 222 21 0 0 
Fordringar hos koncernföretag 0 0 3 180 92 
Övriga fordringar 1 391 5 700 141 4 342 
Upplupna intäkter (avtalstillgångar) 0 28 0 0 

Likvida medel 18 726 2 548 17 529 2 331 

Summa 20 339 8 297 20 850 6 765 

 
 
 

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

 

Leasingskulder 4 984 0 0 0 
Övriga räntebärande skulder 0 750 0 0 
Leverantörsskulder 1 340 2 237 0 750 

Övriga skulder 339 1 022 157 955 

Summa 6 663 4 009 157 1 705 

 
 

Upplysning om verkligt värde 
För finansiella tillgångar och finansiella skulder bedöms de redovisade värdena vara en god approximation av de verkliga värdena 
till följd av att löptiden och/eller räntebindningen är kort vilket innebär att en diskontering baserat på gällande 
marknadsförutsättningar inte bedöms leda till någon väsentlig effekt. 

 
Not 5 Rapportering per rörelsesegment 

 
Koncernens verksamhet var under 2020 uppdelad i två segment fram till och med avyttringen av iZafe AB; iZafe Security för 
personlarm och iZafe Healthcare för trygghetslarm och Dosell. Övrigt avser kostnader som ej specifikt avser ett visst rörelsesegment. 
Under 2021 har koncernen endast ett segment; Dosell AB. 

 
Segmentens intäkter och resultat - 2020 Health                Security Övrigt Totalt koncernen 

Externa intäkter 1 414 7 395 95 8 904 

Interna intäkter - 109 1 876 1 985 

Övriga rörelseintäkter -                   - 14 598 14 598 

Elimineringar - -109 -1 876 -1 985 
Nettoomsättning 1 414 7 395 14 693 23 502 
Direkta kostnader -1 259 -2 539 - -3 798 

Täckningsbidrag 155 4 856 14 693 19 704 
Övriga externa kostnader -                    - -15 218 -15 218 

Personalkostnader -                    - -11 233 -11 233 
Avskrivningar -                    - -5 365 -5 365 

Rörelseresultat 155 4 856 -17 123 -12 112 
Finansiella intäkter -                     - 1 1 

Finansiella kostnader -                     - -731 -731 
Resultat före skatt 155 4 856 -17 853 -12 842 

 
Övrig information per segment - 2020-12-31 

 
Health 

 
Security Övrigt 

 
Elimineringar 

   Totalt     
koncernen 

Anläggningstillgångar 1) -       24 035             - -        24 035 

Inköp av anläggningstillgångar -     - - -                  0 

 
1) Anläggningstillgångar är exklusive finansiella instrument och uppskjutna skattefordringar. 
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Not 6 Nettoomsättningens fördelning  

Koncernen 

  

Moderföretaget 

 

 2021 2020 2021 2020 

Person- och trygghetslarm 0 8 214 0 0 
Dosell 442 690 0 0 

Koncerninterna intäkter 0 0 2 119 1 971 

Summa 442 8 904 2 119 1 971 
 

iZafes huvudsakliga intäktsströmmar avser dels intäkter från varuförsäljning och dels intäkter från abonnemangsintäkter avseende 
Dosell. Fram till tidpunkten för försäljning av dotterbolaget iZafe AB under 2020 ingår även försäljning av person- och 
trygghetslarm såsom anslutningsavgifter, abonnemangsavgifter och serviceintäkter. Försäljning av varor och anslutningsavgifter 
redovisas som intäkt vid leverans och anslutning av larmet och serviceintäkter intäktsförs i takt med att tjänsterna utförs. 
Abonnemangsavgifter intäktsförs i den period som avgiften avser. 

 
Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

 
 Moderföretaget 

2021 
 

2020 
 

Inköp   0 0  

Försäljning   2 119 1 876  

Not 8 Övrig rörelseintäkt  
Koncernen 

   
Moderföretaget 

 

 2021 2020  2021 2020 

Vinst avyttring dotterbolag 0 14 000 
 

0 0 
Valutakursvinster 1 0  0 0 
Statliga bidrag -67 592  -67 0 

Övrigt 0 6  0 0 

Summa -66 14 598  -67 0 

Not 9 Leasingavtal 
     

 
Leasingavtal - leasetagare 
Alla leasingavtal redovisas i balansräkningen, förutom kortidsleasing och leasing av mindre värde. Per bokslutsdatum har koncernen 
hyresavtal avseende kontorslokal som redovisas som en nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Leasingavtalet är skrivet för en 
period om 5 år. Korttidsleasingavtal avser kostnader för lagerhållning av bolagets produkter och möblemang. 

 
 
Resultateffekter av IFRS 16 

 
2021 

Koncernen  
2020 

Belopp redovisade i 
resultaträkningen Avskrivning av 
nyttjanderätter 

 
877 

  
719 

Räntekostnader leasingskulder 
Kostnader hänförliga till variabla leasingavgifter som inte 

150  13 

Inkluderas i värderingen av leasingskulden 0 
 

0 
Kostnader hänförliga till leasingavtal av mindre värde 0  0 

Kostnader hänförliga till korttidsleasingavtal 41  38 

Summa 1 068  770 

 
Per 31 december 2021 har koncernen förpliktelser gällande kortidsleasingavtal om 238 (33) Tkr. Det totala kassaflödet för 
leasingavtal uppgick till 743 (788) Tkr. 
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Not 10 Upplysning om ersättning till revisorn 
 

 Koncernen  Moderföretaget  

2021 2020 2021 2020 

LR Revision och Redovisning Sverige AB     

Revisionsuppdrag 92 0 43 0 

Allians Revision och Redovisning AB     

Revisionsuppdrag 101 257 57 240 

Övriga tjänster 28 12 28 12 

Summa 221 269 128 252 

 
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 
kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. 

 
 

Not 11 Anställda och personalkostnad 
 
 

Medeltalet anställda 

 
 

2021 
Antal 
anställda 

 
 

Varav 
antal män 

 
 

2020 
Antal 
anställda 

 
 

Varav 
antal män 

Moderbolaget 2 1 4 1 
Dotterbolaget 7 4 9 8 

 9 5 13 9 

 
 
 

 Koncernen 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Moderföretaget 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Fördelning ledande befattningshavare 
per balansdagen 
Styrelseledamöter 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 
Varav kvinnor 0 0 0 0 
Andra personer i företagets ledning inkl. VD 4 6 4 6 

Varav kvinnor 1 2 1 2 

 Koncernen 
2021 

 
2020 

Moderföretaget 
2021 

 
2020 

Löner och styrelsearvode 
Styrelsen och verkställande direktören 

 
1 581 

 
1 314 

 
1 581 

 
1 314 

Varav bonus       0 125 0 125 
Andra ledande befattningshavare 1 360 2 529 640 0 

Övriga anställda 2 599 3 843 0 2 101 

Summa 5 540 7 686 2 221 3 415 
 

Ersättningar till styrelsen, VD och ledande befattningshavare består dels av löner och dels av fakturerade arvoden. På den fortsatta 
årsstämman den 28 juli 2021 beslutades att ersättning till vardera styrelseledamot ska utgå med 95 600 kronor och ersättning till 
styrelseordförande med 142 800 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från bolaget i enlighet med godkända 
uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Styrelsen avgör och beslutar hur en eventuell avräkning slutligen görs. Då 
bolagets ekonomi idag inte tillåter att styrelsearvode betalas ut ska styrelsen bemyndigas att besluta om och när bolagets ekonomi 
tillåter att arvode kan betalas ut. För det fall bolagets ekonomi inte tillåter utbetalning av arvode före årsstämman 2022 ska en 
ledamot inte ha rätt att erhålla något arvode för den mandatperiod som löpt sedan årsstämman 2021. Arvoden som har fakturerats 
av närstående personer redovisas som Övriga externa kostnader i resultaträkningen. Thomas Ahlerup, Ludvig Arbin och Göran 
Sjönell har utöver sina uppgifter i rollen som styrelseledamot/styrelsesuppleant utfört operativa konsulttjänster för iZafe vilket 
fakturerats från eget bolag. 
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Ersättning till styrelsen, VD och        Grundlön/ 
ledande befattningshavare - 2021 styrelsearvode 
 
Styrelsens ordförande 

Rörlig 
ersättning 

Pensions- 
kostnad 

Övriga 
ersättningar 

 

Summa 

Joachim Källsholm 60 0 0 0 60 
Thomas Ahlerup, avgått under året   0 0 0 653 653 

Styrelseledamöter 
Richard Wolff 40 

 
0 

 
0 

 
0 

 
40 

Bert-Olof Åhrström 40 0 0 0 40 
Göran Hermansson                                            241 0 0 0 241 
Ludvig Arbin, avgått under året   0 0 0 105 105 
Göran Sjönell, avgått under året   0 0 0 21 21 

VD/koncernchef 
Anders Segerström                                         1 200 

 
0 

 
255 

 
0 

 
1 455 

Vice VD 
Tobias Johansson                                             720 

 
0 

 
96 

 
0 

 
816 

Övriga ledande befattningshavare (2 st)       640 0 53 0 693 

Summa                                                             2 941                       0                       404 779 4 124 

 
 
 

Ersättning till styrelsen, VD och 
ledande befattningshavare - 2020 
Styrelsens ordförande 

Grundlön/ 
styrelsearvode 

 Rörlig 
ersättning 

Pensions- 
kostnad 

Övriga 
ersättningar 

 
Summa 

Thomas Ahlerup 0 0 0 560 560 

Styrelseledamöter 
Ludvig Arbin 

 
0 

 
0 

 
0 

 
120 

 
120 

Göran Hermansson 189 0 0 15 204 
Göran Sjönell 0 0 0 0 0 
Viveca Gyberg (avgått under året) 0 0 0 0 0 
Carl Sjönell (avgått under året) 0 0 0 0 0 

VD/koncernchef 
Anders Segerström 

 
1 000 

 
125 

 
235 

 
0 

 
1 360 

Vice VD 
Tobias Johansson 

 
653 

 
166 

 
31 

 
72 

 
922 

Övriga ledande befattningshavare (3 st) 1 710 0 338 26 2 074 

Summa 3 552 291 604 793 5 240 
  

Koncernen 
2021 

 
 

2020 

  

Moderföretaget
2021 

 
 

2020 

Sociala kostnader 
Avgiftsbestämda pensionskostnader för 
styrelsen/VD 

 
255 

 
235 

  
     255 

 
235 

Avgiftsbestämda pensionskostnader för 
övr.anställda 

290 240    58 76 

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 877 2 296                     799 1 071 
Summa 2 422 2 771             1 112 1 382 

 

Pensionsförpliktelser 
Bolaget har inga pensionsförpliktelser varken till nuvarande eller tidigare styrelse, verkställande direktör eller andra ledande 
befattningshavare. 

 
Avtal om avgångsvederlag 
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Det finns inget kontrakterat 
avgångsvederlag till verkställande direktören. Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om 3 månader. 
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Not 12 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
 

 Koncernen 
2021 

 
2020 

Moderföretaget 
2021 

 
2020 

Balanserade utvecklingsutgifter -3 924 -3 924 0 0 
Patent -25 -25 0 0 
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 -410 0 0 
Inventarier -21 -287 -21 0 

Nyttjanderättstillgång -877 -719 0 0 

Summa -4 847 -5 365 -21 0 

Not 13 Övriga rörelsekostnader  
Koncernen 

  
Moderföretaget 

 

 2021 2020 2021 2020 

Valutakursförluster 0 -13 0 -4 
Realisationsresultat avyttring/utrangering 
anl. tillgångar 

 
0 

 
-11 

 
0 

 
-11 

Summa 0 -24 0 -15 

 
 

Not 14 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
 

 Koncernen 
2021 

 
2020 

Moderföretaget 
2021 

 
2020 

Nedskrivningar av andelar i dotterbolag 0 0 -23 000 -14 000 
Resultat från avyttring av 
andelar  i dotterbolag 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 608 

Summa 0 0 -23 000 -9 392 

 
Not 15 Finansiella intäkter 

 
 

Koncernen 

  
 

Moderföretaget 

 

 2021 2020 2021 2020 

Ränteintäkter 0 1 0 0 

Summa 0 1 0 0 

 
Not 16 Finansiella kostnader 

    

 Koncernen 
2021 2020 

Moderföretaget 
2021 2020 

Räntekostnader -2 852 -718 -2 851 -561 

Räntekostnader leasingskuld -150 -13 0 0 

Summa -3 002 -731 -2 851 -561 

 
Not 17 Inkomstskatt 

 
 

Koncernen 

  
 

Moderföretaget 

 

 2021 2020 2021 2020 

Uppskjuten skatt 0 88 0 0 

Redovisad skatt 0 88 0 0 

 
Skillnad mellan skatt enligt gällande skattesats och redovisad skattekostnad redovisas i tabellen nedan. 
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 Koncernen 
2021 

 

2020 
Moderföretaget 

2021 
 

2020 

Redovisat resultat före skatt -36 275 -12 842 -37 359 -18 032 

Skatt beräknad enligt 
svensk skattesats 21,4 % 

 
7 473 

 
2 748 

 
7 696 

 
3 859 

Skatteeffekt av: 
Ej avdragsgilla kostnader 

 
 

-8 

 
 

-562 

 
 

-4 745 

 
 

-3 556 

Ej skattepliktiga intäkter  
0 

 
2 953 

 
0 

 
1 545 

Skatteeffekt på avdragsgilla kostnader 
som redovisas direkt mot eget kapital 

 
1 872 

 
73 

 
1 872 

 
73 

Ökning av underskottsavdrag 
innevarande år utan motsvarande 
aktivering 

 
-9 202 

 
-5 124 

 
-4 823 

 
-1 921 

Övrigt -135 0 0 0 

Redovisad skatt 0 88 0 0 
 

Koncernen genererar förluster och företagsledningen kan inte bedöma när i tiden dessa skattemässiga underskottsavdrag kan 
komma att utnyttjas. Skattemässiga underskottsavdrag i koncernen uppgår per bokslutsdagen till 140 383 (90 635) Tkr. För 
moderbolaget uppgår skattemässiga underskottsavdrag per bokslutsdagen till 96 977 (73 562) Tkr. 

 
Not 18 Balanserade utvecklingsutgifter  

 

Koncernen 

  
 

Moderföretaget 

 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 31 753 31 753 0 0 
Årets balanserade utgifter 0 863 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 -863 0 0 
Utgående redovisat värde 31 753 31 753 0 0 
Ingående avskrivningar enligt plan -7 847 -3 923 0 0 
Årets avskrivningar -3 924 -3 924 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 771 -7 847 0 0 

Utgående redovisat värde 19 982 23 906 0 0 

 
Inför varje rapporteringstillfälle gör styrelsen en prövning för att säkerställa att det inte finns något nedskrivningsbehov av de 
immateriella tillgångarna. Nedskrivningsprövningen utgår från en kassaflödesprognos för beräkning av nyttjandevärdet. Det 
beräknade nyttjandevärdet jämförs sedan med det redovisade värdet. Bedömningen av framtida kassaflöden baseras på 
antaganden av de ekonomiska förhållanden som förväntas råda, framtida tillväxt, rörelsemarginaler och investeringsbehov. Det 
beräknade värdet utgår från bolagets budget för 2022 och finansiella prognoser till och med 2026. Kassaflöden bortom 
femårsperioden beräknas med hjälp av en bedömd konservativ långsiktig tillväxttakt på 2%. 

 
De framtida kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsfaktor uppgående till 16,7 (15,9)% efter skatt. 
Diskonteringsräntan ska bland annat återspegla marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och företagsspecifika risker. 
Vid fastställande av diskonteringsräntan används en vägd genomsnittlig kapitalkostnad där hänsyn tagits till antaganden om riskfri 
ränta, marknadsriskpremium, kapitalstruktur, upplåningsränta och aktuell skattesats. 

 
Not 19 Patent  

Koncernen 
  

Moderföretaget 
 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 8 393 8 393 0 0 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
8 393 

 
8 393 

 
0 

 
0 

Ingående avskrivningar -8 265 -8 239 0 0 
Årets avskrivningar -25 -25 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 290 -8 264 0 0 

Utgående redovisat värde 103 129 0 0 
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Not 20 Övriga immateriella tillgångar  

Koncernen 

  

Moderföretaget 

 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Uppkommit i samband med 
förvärv av dotterbolag 

 
0 

 
8 205 

 
0 

 
0 

Avyttring av dotterbolag 0 -8 205 0 0 
Utgående redovisat värde 0 0 0 0 
Ingående avskrivningar 0 -410 0 0 
Avyttring av dotterbolag 0 820 0 0 
Årets avskrivningar 0 -410 0 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 

Utgående redovisat värde 0 0 0 0 

 
Not 21 Inventarier 

 
 

Koncernen 

  
 

Moderföretaget 

 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 0 2 676 0 0 
Inköp 214 715 214 0 
Avyttring av dotterbolag 0 -3 377 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 -14 0 0 
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 

 
214 

 
0 

 
214 

 
0 

Ingående avskrivningar 0 -533 0 0 
Försäljningar/utrangeringar 0 14 0 0 
Avyttring av dotterbolag 0 806 0 0 
Årets avskrivningar -21 -287 -21 0 
Utgående ackumulerade avskrivningar -21 0 -21 0 

Utgående redovisat värde 193 0 193 0 

 
Not 22 Nyttjanderättstillgångar 

  
 

          2021-12-31 

 
 

Koncernen 

 
 

2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 
 

               0 
 

1 582 
Årets anskaffningar  5 801  0 
Avgående tillgångar                  0  -1 582 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 801  0 
Ingående avskrivningar                  0  -863 
Avgående tillgångar                  0  1 582 
Årets avskrivningar  -877  -719 
Utgående ackumulerade avskrivningar  -877  0 

Redovisat värde  4 924  0 
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Not 23 Andelar i koncernföretag   

2021-12-31 

 

Moderföretaget 
 

2020-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 
 

30 000 
 

58 000 
Försäljning                      0  -28 000 
Lämnade aktieägartillskott  16 000  14 000 

Årets nedskrivningar                    -23 000  -14 000 

Utgående redovisat värde  23 000  30 000 

Företag 
 

2021-12-31 
 

2020-12-31 

Dosell AB  23 000  30 000 

Redovisat värde  23 000  30 000 

 
Företag Kapital- 

andel 

 
 

Rösträttsandel 

 
 

Antal andelar 

 
 

Org. Nr 

 
 

Säte 

Dosell AB 100% 100% 500 556898-3018 Stockholm 

 
Not 24 Kundfordringar och Avtalstillgångar 

    

 
Koncernen 

2021-12-31 

 
2020-12-31 

Moderföretaget 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Kundfordringar 222 21 0 0 
Osäkra kundfordringar 0 0 0 0 
Avtalstillgångar (upplupna intäkter) 0 28 0 0 

Summa 222 49 0 0 

 
Löptidsanalys över ej nedskrivna 
kundfordringar och 
avtalstillgångar 

 
Koncernen         

2021-12-31 

 
 

2020-12-31 

 
Moderföretaget 

2021-12-31 

 
 

2020-12-31 

Ej förfallet 217 49 0 0 
1-30 dagar 4 0 0 0 
31-90 dagar 1 0 0 0 
91-180 dagar 0 0 0 0 
Över 181 dagar 0 0 0 0 

Summa 222 49 0 0 

 
Bolagets bedömning är att betalning kommer att erhållas för kundfordringar som är förfallna med inte skrivits ned, då 
kundernas betalningshistorik är god. 

 
 

Not 25 Övriga fordringar  
Koncernen 

  
Moderföretaget 

 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Fordringar för tecknat men 
ej inbetalt aktiekapital 

 
0 

 
4 014 

 
0 

 
4 014 

Övriga poster 1 391 1 686 141 328 

Summa 1 391 5 700 141 4 342 
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Not 26 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

 Koncernen 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Moderföretaget 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Förutbetalda hyror 93 17 93 17 
Upplupna intäkter (avtalstilgångar) 0 28 0 0 
Förutbetald försäkring 21 47 21 40 

Övriga poster 203 381 165 171 

Summa 317 473 279 228 

 
Not 27 Likvida medel 

    

 
Koncernen 

2021-12-31 

 
2020-12-31 

Moderföretaget 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Bankmedel 18 726 2 548 17 529 2 331 

Summa 18 726 2 548 17 529 2 331 

 
Not 28 Aktiekapital 

    

 
Bolagets aktiekapital och antalet aktier har förändrats enligt tabellen nedan: 

 
 

 
Registrerat 

Ändring 
aktier 

Ökning aktie- 
kapital SEK 

Totalt 
antal aktier 

Totalt aktie- 
kapital SEK 

               
Kvotvärde 

Nybildning - 2008 100 000 100 000 100 000 100 000 1,00 
Nyemission - 2008 1 700 000 1 700 000 1 800 000 1 800 000 1,00 
Nyemission - 2009 200 000 200 000 2 000 000 2 000 000 1,00 
Nyemission - 2010 1 105 000 1 105 000 3 105 000 3 105 000 1,00 
Nyemission - 2011 600 000 600 000 3 705 000 3 705 000 1,00 
Nyemission - 2012 3 705 000 3 705 000 7 410 000 7 410 000 1,00 
Teckningsoptioner - 2014 210 000 210 000 7 620 000 7 620 000 1,00 
Teckningsoptioner - 2015 920 278 920 278 8 540 278 8 540 278 1,00 
Teckningsoptioner - 2016 2 131 750 2 131 750 10 672 028 10 672 028 1,00 
Teckningsoptioner - 2017 1 245 000 1 245 000 11 917 028 11 917 028 1,00 
Teckningsoptioner/      

konvertibler - 2018 2 002 190 2 002 190 13 919 218 13 919 218 1,00 
Nyemission - 2018 711 111 711 111 14 630 329 14 630 329 1,00 
Konvertibler - 2019 2 047 643 2 047 643 16 677 972 16 677 972 1,00 
Teckningsoptioner - 2019 87 006 87 006 16 764 978 16 764 978 1,00 
Nyemission - 2019 12 163 209 12 163 209 28 928 187 28 928 187 1,00 
Nyemission - 2020 3 185 528 3 185 528 32 113 715 32 113 715 1,00 
Teckningsoptioner - 2020 748 366 748 366 32 862 081 32 862 081 1,00 
Teckningsoptioner - 2021 1 010 934 1 010 934 33 873 015 33 873 015 1,00 
Nyemission - 2021 37 001 293 37 001 293 70 874 308 70 874 308 1,00 

 

Aktierna utges i två serier, serie A och serie B. Det finns 600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier utgivna i bolaget. A-aktie medför 
tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktierna av serie A och B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar 
och vinst. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 35 427 700 kronor och högst 141 710 800 kronor och antalet aktier 
vara lägst 15 610 821 och högst 62 443 284. 

 
 

Not 29 Övrigt tillskjutet kapital 
 

Övrigt tillskjutet kapital har uppkommit då emissioner genomförts till överkurs. Inlösen av teckningsoptioner och emissioner som 
genomfördes under 2021 ökade Övrigt tillskjutet kapital med 10 754 Tkr efter avdrag för emissionskostnader som uppgick till 9 091 
Tkr. 

 
Not 30 Balanserat resultat inklusive årets resultat 

 
Balanserat resultat inklusive årets resultat utgörs av summan av årets resultat och resultat från tidigare perioder. Balanserat resultat 
inklusive övrigt tillfört kapital utgör fritt eget kapital tillgängligt för utdelning till aktieägarna. 
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Not 31 Förslag till resultatdisposition   

   Moderföretag 
2021-12-31 

Bolagsstämman har att behandla (SEK) överkursfond  
69 845 466 

balanserat resultat -60 073 262 

årets resultat -37 359 590 

 -27 587 386  

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs  
-27 587 386 

 

 -27 587 386  

 
Not 32 Resultat per aktie 

 
 

Koncernen 

 

 2021-12-31 2020-12-31 

Resultat per aktie före/efter utspädning (SEK) -0,8 -0,3 

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -36 275 -12 754 
Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier 46 249 414 46 249 414 

 

 

Not 33 Teckningsoptioner 
 

Koncernen har per den 31 december 2021 ett utestående teckningsoptionsprogram. 
 

TO 10B 
Varje teckningsoption av serie TO10 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 
procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 12 
september 2022 till den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK och högst 2,25 SEK per aktie. Teckning av akter med stöd av 
teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 27 september 2022 till och med den 
11 oktober 2022. 

 
Utöver ovan nämnda optionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller likande 
finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget. 

 
Teckningsoptioner har en utspädningseffekt när de skulle leda till en emission av stamaktier till en kurs som är lägre än 
genomsnittskursen. För aktuella räkenskapsår innebär en konvertering av potentiella stamaktier att resultat per aktie minskar 
förlusten och någon utspädning uppstår därav ej. 

 
 

Not 34 Övriga räntebärande skulder  
 

Koncernen 

  
 

Moderföretaget 

 

 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 

Ingående värde 0 5 750 0 5 750 
Upptagna lån 0 4 000 0 4 000 

Amortering 0 -9 000 0 -9 000 

Summa 0 750 0 750 

 
I moderbolaget ingår övriga räntebärande skulder i posten Övriga kortfristiga skulder. 
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Not 35 Kassaflöde hänförligt till finansieringsverksamheten   

 
Koncernen 

2021 

 
2020 

Skulder till kreditinstitut 
Ingående värde 

 
0 

 
4 450 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -400 
Avyttring av dotterbolag 0 -4 050 

Utgående värde 0 0 

Checkräkningskredit 
Ingående värde 

 
0 

 
0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Ej kassaflödespåverkande 
förändringar: 
 Avyttring av dotterbolag 

0 
 

0 

803 
 

-803 

Utgående värde 0 0 

Övriga räntebärande skulder 
Ingående värde 

 
750 

 
5 750 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Ej kassaflödespåverkande 
förändringar: Kvittningsemission 

0 
 

-750 

-5 000 
 

0 

Utgående värde 0 750 

Leasingskulder 
Ingående värde 

 
0 

 
737 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Ej kassaflödespåverkande 
förändringar: Ingångna leasingavtal 

-817 
 

5 801 

-737 
 

0 

Utgående värde 4 984 0 

 
Not 36 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  

  
Koncernen 

2021-12-31 

 
 

2020-12-31 

 
Moderföretaget 

2021-12-31 

 
 

2020-12-31 

Personalrelaterade poster 887 1 350 465 1 211 
Övriga poster 142 149 100 124 

Summa 1 029 1 499 565 1 335 

 
Not 37 Avyttring av koncernföretag 

    

 
Koncernen 

2021-12-31 

 
2020-12-31 

Moderföretaget     
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Köpeskilling 
avyttrat 
koncernföretag 

 
0 

 
23 007 

 
0 

 
23 007 

Transaktionsrelaterade kostnader 0 -2 610 0 -2 610 

Likvida medel i avyttrat 
koncernföretag 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Kassaflödeseffekt 0 20 397 0 20 397 

 

 
Not 38 Transaktioner med närstående 

 
Den ingående skulden till närstående personer om 750 TSEK har under året kvittats mot teckningsoptioner. Bolagets styrelse/VD 
har även fakturerat konsulttjänster från egna bolag uppgående till 779 TSEK. Utöver detta har koncernen inte gjort några affärer 
med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen som 
presenteras i not 11. 
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Not 39 Väsentliga händelser efter balansdagen 
iZafe påbörjar den kommersiella fasen i Italien i samarbete med det italienska partnern Remedio S.R.L. efter att ha genomgått 
en lyckad pilot. En initial beställning om 50 Dosell enheter skickas. 

 
iZafe påbörjar nästa fas av marknadsföringskampanj i Sverige mot konsumentmarknaden vilken innebär TV-reklam och sponsring 
i tre stora TV-kanaler. 

 
Ett flertal svenska kommuner startar implementeringen av Dosell i varierande storlekar för att succesivt öka antalet. 

 

Not 40 Definition av nyckeltal 

Rörelseresultat 
Resultat före finansnetto 

 
Resultat per aktie efter utspädning 
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittligt antalet utestående aktier under 
perioden efter utspädning. 

 
Resultat per aktie före utspädning 
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda genomsnittligt antalet utestående aktier under perioden 
före utspädning. 

 
Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen 
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Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder 
IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och företagets ställning 
och resultat, samt att koncernförvaltningsberättelsen och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens och företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de 
företag som ingår i koncernen står inför. 

 
Stockholm den 7 april 2022 

 
 

Joachim Källsholm Göran Hermansson 
Styrelsens ordförande Styrelseledamot 

 
 

Bert-Olof Åhrström Richard Wolff 
Styrelseledamot Styrelseledamot 

 
 

Anders Segerström 
Verkställande direktör 

 
 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 7 april 2022 

 
 
 

Johan Kaijser 
Auktoriserad 
revisor 
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Revisionsberättelse 

 
Till bolagsstämman i iZafe Group AB (publ) 
org.nr 556762-3391 

 
 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för IZafe Group AB (publ) för år 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 14-43 i detta dokument. 

 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 
Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamhet på årsredovisningens förvaltningsberättelse (s.14-15) 
samt not 4 (s.29) av vilka det framgår att bolaget i hög grad är beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet för att 
tillgodose det framtida likviditetsbehovet. Finanseringsbehovet för de närmaste 12 månaderna har ännu inte kunnat säkerställas 
och styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift. Dessa 
förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheterna som nämns i förvaltningsberättelsen samt i not 4, på att finns 
väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

 
Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1- 13 och 
från och med sida 44. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

 
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

 
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet. 

 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
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Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS, såsom de 
antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. 

 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för IZafe Group AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar ansamlas förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
in- ställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
Stockholm den 7 april 2022 

 
 

Johan Kaijser 
Auktoriserad 
revisor 
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 

INLEDNING 
iZafe Group AB (publ.) med organisationsnummer 556762–3391 (”iZafe” eller ”bolaget”) är ett publikt bolag som är noterat på 
NAS- DAQ First North Premier. iZafe grundades genom fusion mellan Medirätt AB och Sensec Personlig Säkerhet AB 556598–8812, 
den 2 juli 2018 och är sedan dess moderbolag i iZafe-koncernen (”Koncernen”). 

 
Koncernen bestod under 2021 av förutom koncernmoderbolaget av dotterbolaget Dosell AB 556898–3018. 

 
Styrelsen för iZafe får härmed avge bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2021. Denna bolagsstyrningsrapport har antagits av 
styrelsen den 7 april och är en redogörelse för hur bolagsstyrningen har bedrivits i iZafe under verksamhetsåret 2021. 

 
Bolagsstyrningsrapporten är inte en del av förvaltningsberättelsen. 

 
PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING 
Bolagsstyrningen inom iZafe definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings-, och 
kontrollorganen samt säkerställer öppenhet mot koncernens intressenter. 

 
Utöver de principer för bolagsstyrning som följer av lag eller annan författning följer iZafe svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”, se 
Kollegiet för svensk bolagsstyrning webbplats www.bolagsstyrning.se) samt regelverket för NASDAQ First North. 

 
De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning (innefattande instruktioner för i 
förekommande fall styrelsens utskott), instruktion för den verkställande direktören, instruktioner för den finansiella rapporteringen 
samt övriga policyer och riktlinjer. 

 
AKTIEÄGARE 
Per den 30 december 2021 hade iZafe cirka 3 350 
aktieägare Bolagets fem största ägare var den 30 december 
2021: 

 

Ägare Serie A Serie B Röster Kapital 
Formue Nord Markedsneutral A/S 0 9 367 379 12,28% 13,22% 
Mangold Fondkommission AB 0 9 155 789 12,00% 12,92% 
Carl Johan Merner, direkt och indirekt 50 000 3 662 833 5,46% 5,24% 
Sten Röing 150 000 2 307 547 4,99% 3,47% 
Avanza Pension 0 2 750 908 3,61% 3,88% 

RÖSTRÄTT 
iZafes bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. 
Röstvärdet för aktier av serie A är 10 och röstvärdet för aktier av serie B är 1. 

 
BOLAGSORDNINGEN 
Gällande bolagsordning (se bolagets webbplats www.izafegroup.com) antogs vid fortsatt bolagsstämma den 28 juli 2021. 
Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter eller om ändring av 
bolagsordningen. 

 
BOLAGSSTÄMMA 
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman Bolagets högsta beslutsfattande organ. 

 
På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, 
disposition av Bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av 
styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. 

 
Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan kallelse även ske till extra 
bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar, genom 
publicering på bolagets webbplats samt genom notis i Svenska Dagbladet om att kallelse skett. Kallelse till årsstämma samt 
kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och 
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor 
före stämman. 

 
ÅRSTÄMMA 
iZafes årsstämma 2021 hölls den 14 juni 2021 i form av en poströstningsstämma till följd av den extraordinära situation som 
rådde till följd av Covid-19. Vid stämman deltog 24 aktieägare vilka representerade 42,51 procent av rösterna och 31,12 procent av 
aktierna. Årsstämman resulterade i en fortsättningsstämma på grund av att ordinarie stämma inte kunde fastslå resultat- och 
balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Stämman kunde inte heller bevilja samtliga 
styrelseledamöter ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2020. Det begärdes vidare att fastställande av styrelse- och 
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revisorsarvode skulle anstå till fortsatt bolagsstämma. Emissionsbemyndigande anståddes till fortsatt bolagsstämma samt beslut 
om ändring av bolagsordning. 

Fortsättningsstämman ägde rum 28 juli och ägde rum i Bolagets lokaler i Stockholm. Vid den fortsatta bolagsstämman deltog 23 
aktieägare vilka representerade 42,65 procent av rösterna och 33,91 procent av aktierna. Fortsättningsstämman beslutade att 
fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020. Vidare beslutades om att ingen 
utdelning ska ge och att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att ge resterande styrelseledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att ersättning till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens 
förslag. Den sittande styrelsen meddelande att de inte längre ställer upp för val till styrelse och förslag om att välja Joachim 
Källsholm, Göran Hermansson, Dr. B-O Åhrström och Richard Wolff till styrelseledamöter röstades igenom. Joachim Källsholm 
valdes till styrelseordförande. Föreslagen om ändring i bolagsordningen beslutades. 

 
Årsstämman 2022 kommer att hållas i Stockholm den 12 maj 2022. 

 
EXTRASTÄMMA 
Den 23 september 2021 ägde en extrastämma rum där stämman beslutade om att godkänna styrelsens beslut om 
företrädesemission. Stämman beslutade även om ett särskilt emissionsbemyndigande. 

 
VALBEREDNINGEN 
iZafes större aktieägare och ägargruppering har i samråd med styrelsens ordförande Joachim Källsholm utsett följande 
representanter att ingå i valberedningen: 
• Sten Röing, valberedningens ordförande, eget innehav 
• Göran Sjönell, eget innehav 
• Carl Johan Merner, eget innehav 
• Joachim Källsholm, iZafe Groups styrelseordförande 

 
Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämman 2022 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och 
revisorer, samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer. 

 
STYRELSEN 
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Ändringar i 
bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Vid fortsättningsstämman 28 juli 2021 beslutades att styrelsen ska bestå av fyra 
ordinarie styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Göran Hermansson. Richard Wolff, Dr. B-O Åhrström och 
Joachim Källsholm valdes in som styrelseledamöter. Joachim Källsholm valdes till styrelsens ordförande. Den auktoriserade 
revisorn Johan Kaijser på LR Revison och Redovisning Sverige AB valdes om som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

 
Joachim Källsholm 
Styrelseordförande 
Född 1964. 
Ingått i styrelsen sedan 2021. 

 
Joachim har varit verksam inom Securitas koncernen i över 35 år tidigare med VD poster där Joachim senast var VD för den 
svenska verksamheten med en omsättning på 5,2 mdr och 10 000 anställda under de senaste 11 åren. Innan dess 
divisonsansvarig för små och medelstora kunder inom det mobila segmentet. Även tidigare positioner som regions och 
försäljningschef. Verkar med styrelsepositioner i Svenskt näringsliv, Sweboat, Säkerhetsföretagen, BYA samt Säkerhetsgymnasiet. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Joachims direkta och ev indirekta innehav: 66 
667 B-aktier. 66 667 teckningsoptioner TO10B. 

 
Göran Hermansson 
Vice tyrelseordförande 
Född 1953. 
Styrelseledamot sedan 2019, vice ordförande sedan 2021 

 
Göran har lång erfarenhet av marknaden för säkerhets- och trygghetslösningar. Görans karriär inom branschen påbörjades 1989 
då han var med och byggde upp Securitas Direct, idag Verisure. Före Göran anslöt till iZafe var han ansvarig för affärsutveckling för 
verksamhetsområdet Care, som utvecklar larmlösningar för äldre som vill leva ett aktivt och oberoende liv i sitt hem. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare och bolaget eller bolagsledningen. Görans direkta och ev. indirekta innehav: 1 084 
667 B-aktier, 324 667 teckningsoptioner TO10B. 

 
Dr. B-O Åhrström 
Styrelseledamot 
Född 1971. 
Ingått i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2021. 

 
Erfarenheter kring strategiutveckling, omorganisation, refinansiering, omstrukturering, genomförande och överlämnande. 
Tidigare Ledning av företag med 500+ anställda och försäljning överstigande 600 miljoner US $. 
Genomförande av investeringar uppgående till flera hundra miljoner US $. 
Ingenjörsvetenskap, produktutveckling, forskning och utveckling, innovationshantering, 
digitalisering. Innehar tre världspatent. 
Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. B.-Os direkta och ev. indirekta innehav: 0 B-aktier. 

Richard Wolff 
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Styrelseledamot 
Född 1975. 
Ingått i styrelsen sedan 2021 

 
Jurist med inriktning mot immateriella rättigheter, kommersialisering av immateriella rättigheter och affärsjuridik. Stor erfarenhet 
som bolagsjurist och konsult men även affärsutveckling och start-up, scale-up världen. Lång erfarenhet från patentbyrå, advokatbyrå, 
IoT/ M2M, Director Legal på Tele2 IoT AB, vice-VD på Wyless Plc, Vice-VD på Valea AB (nuvarande). 
Oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget eller bolagsledningen. Richards direkta och ev indirekta innehav: 16 
667 B-aktier. 16 667 teckningsoptioner TO10B. 

 
STYRELSENS ARBETE 
Styrelsens arbete bedrivs på sätt som Aktiebolagslagen, Koden och övriga för bolaget tillämpliga förordningar och regler föreskriver. 
Styrelsen arbetar efter en årligen fastställd arbetsordning och årsplan. Styrelsens ansvar regleras i Aktiebolagslagen och i 
arbetsordningen. Arbetsordningen fastställer fördelningen av styrelsens arbete mellan styrelsen och i förekommande fall styrelsens 
utskott och kommittéer, samt mellan styrelsen och verkställande direktören. 

 
Enligt arbetsordningen ska styrelsen bland annat besluta om strategi och budget, fastställa årsredovisning och andra externa 
finansiella rapporter, viktiga policys och attestinstruktion, utse verkställande direktör och utvärdera verkställande direktörens 
arbete, fastställa regler för internkontroll samt följa upp hur den interna kontrollen fungerar, besluta om större investeringar och 
långtgående överenskommelser, besluta om inriktningen för styrelsens arbete, i förekommande fall utse revisionskommitté och 
ersättningskommitté samt att utvärdera styrelsens arbete. 

 
Styrelsen ska vidare fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt 
värdeskapande förmåga. Styrelsen ska också följa upp att beslutade riktlinjer om ersättning till ledande befattningsinnehavare 
följs samt föreslå riktlinjer för ersättningar till årsstämman. Dessa riktlinjer är inte formellt de samma som avhandlas under 
avsnittet Närståendetransaktioner. 

 
Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsens ordförande ska följa företagets utveckling och säkerställa att styrelsen får 
den information som krävs för att styrelsen ska kunna fullfölja sitt åtagande. 

 
Vid styrelsemötena närvarar bolagets VD samt CFO. Som protokollförare fungerar normalt bolagets CFO. Andra personer ur 
koncernledningen och tjänstemän i koncernen deltar vid styrelsens möten som föredragande vid behov. Under 2021 har styrelsen 
utöver det konstituerande mötet efter årsstämman, sammanträtt 25 gånger (varav 8 gånger per capsulam). 

 
Styrelsen har under året primärt fokuserat på arbete med att skapa en effektiv organisation efter samgåendet mellan bolagen med 
fokus på strategi, finansiering, affärsplan och budget. Styrelsen följer ledningens arbete genom månadsvisa rapporter vilka bland 
annat redovisar det finansiella resultatet, viktiga nyckeltal, utvecklingen av prioriterade aktiviteter med mera. 

 
Mot bakgrund av den begränsade omfattningen av bolagets verksamhet avseende storlek, försäljning och produktutveckling anser 
styrelsen att man vid gällande policys och instruktioner har en adekvat kontroll över bolagets verksamhet och ställning varför 
styrelsen därför inte anser att en internrevision eller en översiktlig granskning av en kvartalsrapport av bolagets revisor är befogad 
vare sig i omfattning eller den kostnad det skulle medföra. Revisorn har översiktligt granskat en kvartalsrapport under 2021. 

 
Styrelsen utvärderar löpande situationen och kommer i förekommande fall ta upp saken till nyprövning. Enligt arbetsordningen skall 
styrelsens ordförande företräda bolaget i ägarfrågor. 

 
STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen håller ordinarie styrelsemöten enligt en fastställd plan som definieras i styrelsens arbetsordning. Styrelsens möten 
förbereds av styrelsens ordförande tillsammans med bolagets verkställande direktör samt CFO. Inför varje möte får styrelsen ett 
skriftligt material. Detaljerad beskrivning över arbetsordning avseende agenda vid styrelsemöten, protokollföring, justering av 
protokoll samt distribution av material före och efter styrelsemöten regleras i styrelsens arbetsordning. 

 
STYRELSENS ARBETE I UTSKOTT 
Styrelsen har under 2021 inte haft några separata utskott. Det arbete sådana utskott kan förväntas utföra utförs i stället av 
styrelsen i sin helhet. Dessa arbetsuppgifter regleras i styrelsens arbetsordning. 

 
ERSÄTTNING TILL STYRELSENS LEDAMÖTER 
Vid den fortsatta årsstämman i den 28 juli 2021 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförandes 
ersättning utgår med 142 800 kr, motsvarande tre basbelopp. Vardera ledamot i styrelsen har en ersättning om 95 600 kr, 
motsvarande två basbelopp. Den fortsatta årsstämman beslutade att arvode till den stämmovalde revisorn skulle utgå enligt 
godkänd räkning. 

 
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER 
I 16 a kap. aktiebolagslagen regleras vissa närståendetransaktioner. Kapitlet är tillämpligt när ett publikt bolag vars aktier är 
upptagna till handel på en reglerad marknad ska besluta om en väsentlig transaktion med en närstående, reglerna är således inte 
direkt tillämpliga på iZafe Group AB. Aktiemarknadsnämnden har dock i uttalandet 2019:25 anfört att god sed kräver att en ordning 
som i allt väsentligt motsvarar regelverket i 16 a kap. aktiebolagslagen även tillämpas för närståendetransaktioner i bolag vilkas 
aktier är föremål för handel på en handelsplattform. Nedan följer således en sammanfattning av de regler för 
närståendetransaktioner som följer av aktiebolagslagen och som genom uttalandet 2019:25 även är tillämpligt på vissa 
närståendetransaktioner i iZafe Group AB vilkas aktier är föremål för handel på First North Premier Growth Market. 
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BESLUTSORDNING 
Om det är frågan om en väsentlig transaktion med en närstående ska bolagets bolagsstämma godkänna transaktionen. Till 
underlag för stämmans beslut ska styrelsen upprätta en redogörelse för transaktionen vilken ska hållas tillgänglig på bolagets 
webbplats under minst två veckor fram till och med dagen för stämman. Av redogörelsen ska villkoren för transaktionen framgå, i 
den utsträckning som krävs för att stämman ska kunna ta ställning till förslaget. 

 
VÄSENTLIG TRANSAKTION 
En transaktion anses som väsentlig om transaktionen ensam, eller sammantagen med andra transaktioner som bolaget och dess 
helägda svenska dotterbolag har genomfört med samma närstående under det senaste året närmast före transaktionen, avser 
ett värde som är minst en miljon kronor och motsvarar minst en procent av bolagets värde. 

 
NÄRSTÅENDE 
Begreppet närstående har samma innebörd som i årsredovisningslagen (1995:1554). 
Kort sagt innefattar begreppet dels ledande befattningshavare i det noterade bolaget, dels både juridiska och fysiska personer som 
har ett ”betydande inflytande” genom att, direkt eller indirekt, inneha minst 20 procent av rösterna i bolaget. 

 
Reglerna om närståendetransaktioner gäller dock inte vid vissa beslut där bolagsstämman som huvudregler redan är beslutsorgan, 
som exempel kan nämnas beslut avseende lån, emissioner och minskning av aktiekapital. 

 
Därutöver gäller ovannämnda regler inte vid följande situationer: 

• Beslut om transaktioner mellan ett bolag och ett helägt dotterföretag, eller transaktioner mellan ett bolag och ett delägt 
dotterföretag som ingen annan närstående till bolaget har ett intresse i, och 

• beslut om transaktioner som är en del av bolagets löpande verksamhet och som genomförs på marknadsmässiga 
villkor. Styrelsen ska ha rutiner för att fortlöpande bedöma om en transaktion är av det slaget. 

 
ERSÄTTNINGSRIKTLINJER 
I 8 kap. 51–54 § aktiebolagslagen finns regler avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Av 8 kap. 51 § första 
stycket följer att regelverket endast gäller för publika aktiebolag vilkas aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 
en motsvarande marknad utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta innebär att reglerna inte gäller för iZafe Group 
AB vilkas aktier är föremål för handel på en handelsplattform. 

 
UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE 
Styrelsens och VD:s arbete och prestationer skall regelbundet utvärderas genom en systematisk och strukturerad process. En 
utvärdering bör ses som en årlig hälsokontroll och ett sätt att utvecklas, förbättra arbetsformer och därmed hjälpa bolaget i sitt 
strategiska arbete. Styrelsen har utvärderat sitt arbete under 2021 genom att regelbundet och systematiskt förbättrat arbetsformer 
och hjälpt Bolaget i sitt strategiska arbete, och har därefter redovisat resultatet av utvärderingen för valberedningen. 

 
REVISORER 
Revisor, omvald på den fortsatta årsstämman den 28 juli 2021, för ett år, är den auktoriserade revisorn Johan Kaijser på LR Revision 
och Redovisning Sverige AB som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor genomför på uppdrag av styrelsen lagstadgad revision av 
årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisorerna har till uppgift att på 
aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Revisorerna rapporterar löpande till styrelsen. Revisionsarvodet framgår av not 10 i årsredovisningen. 

 
KONCERNLEDNING 
Styrelsen utser VD. VD, tillika koncernchef, leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga personer i 
koncernledningen. Per den 31 december 2021 bestod koncernledningen av VD, vice VD, tillika försäljningschef, samt CFO. 

 
Anders Segerström 
VD 
Född 1985. 
VD sedan 2019. 

 
Anders har arbetat med affärsutveckling, försäljning och bolagsledning i flera olika roller sedan 2005. Anders blev i januari 2017 
VD för Sensec Personlig Säkerhet, och drev det till ett framgångsrikt och lönsamt bolag som förvärvades av MediRätt innan det 
ändrade namn till iZafe. Tidigare var Anders affärsområdeschef för samma bolag och före dess försäljningschef på 
bredbandsoperatören Net1. Anders har en examen i Business Management från IHM Business School. 
Anders direkta och ev. indirekta innehav: 583 596 B-aktier och 343 364 teckningsoptioner i TO10B. 
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Tobias Johansson 
Vice VD och försäljningschef  
Född 1983. 
Vice VD och försäljningschef sedan 2019. 

 
Tobias har sedan 2004 drivit egna bolag inom detaljhandel och affärsutveckling, där hans roll främst kretsat kring 
strategiutveckling och försäljning. Från 2017 till dagens roll var han försäljningschef för Sensec Personlig Säkerhet. 
Tobias direkta och ev. indirekta innehav: 19 568 B-aktier och 9 784 teckningsoptioner i TO10B. 

 
Ida Almgren 
CFO 
Född 1991. 
CFO sedan 2020. 

 
Ida har mångåriga erfarenheter av arbete med och ansvar för affärsanalys och ekonomisk planering på etablerade bolag. Utöver 
det har Ida erfarenhet från arbete med tillväxtföretag och start-ups i olika utvecklingsskeden med fokus på bland annat 
strategiarbete och tillväxt. Ida kommer närmast från en befattning inom SAS där hon arbetat i en roll som Revenue Manager. 
Tidigare har Ida haft befattningen CFO på Thunderkick. Ida Almgren har en civilekonomexamen från Lunds universitet. 
Idas direkta och ev. indirekta innehav: 106 667 B-aktier och 106 667 teckningsoptioner i TO10B 

 
KONCERNLEDNINGENS ARBETE 
VD har regelbundna möten med alla medlemmar i koncernledningen för affärsuppdateringar, ta emot rapporter, sätta upp mål och 
för allmänna affärsdiskussioner. Detta inkluderar månatliga koncernledningsmöten, som dokumenteras. Utöver detta genomförs 
flera personliga möten med var och en i koncernledningen varje år för mer djupgående diskussioner och planering. 
Koncernledningens styrning och uppföljning utgår från den av styrelsen fastställda arbetsordningen, instruktion för verkställande 
direktören samt rapporteringsinstruktioner. Koncernledningen och övriga ledningspersoner leder den dagliga verksamheten främst 
genom instrument såsom budgetar, resultatstyrning och belöningssystem, regelbunden rapportering och övervakning och 
personalmöten. 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
Mot bakgrund av den begränsade omfattningen av bolagets verksamhet avseende storlek, försäljning och produktutveckling 
anser styrelsen att man vid gällande policys och instruktioner har en adekvat kontroll över bolagets verksamhet och ställning 
varför styrelsen därför inte anser att en Revisionskommitté är befogad vare sig i omfattning eller den kostnad det skulle 
medföra. Styrelsen utvärderar löpande situationen och kommer i förekommande fall ta upp saken till ny prövning. 

 
ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN 
Idag agerar styrelsen ersättningsutskott. Utskottet tar fram förslag till principer för ersättning och anställningsvillkor för övriga 
ledande befattningshavare i koncernledningen samt förslag till incitamentsprogram. Ersättningsutskottet ska säkerställa 
efterlevnad av de fastställda riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare. 

 
BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN 
På den fortsatta årsstämman den 28 juli 2021 bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 
nästkommande årsstämma med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler 
och/eller teckningsoptioner. 

 
Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska 
kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet är begränsat till att maximalt ackumulerat under en period intill nästa års ordinarie 
årsstämma uppgå till 10 (tio) procent av Bolagets vid varje tillfälle aktuellt antal aktier. 

 
På extrastämman den 23 september 2021 beslutades det om ett särskilt emissionsbemyndigande med anledning av 
företrädesemissionen 2021. Detta bemyndigande ersatte inte bemyndigandet från 28 juli 2021. 

 
PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR KONCERNLEDNINGEN 
Förslag tas fram av styrelsen. Huvudprincipen är att Bolaget skall erbjuda marknadsmässiga villkor som innebär att bolaget kan 
rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättning till koncernledningen skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, ett långsiktigt 
incitamentsprogram, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i 
förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela företaget. Utvärdering av den individuella 
prestationen sker kontinuerligt. 

 

FINANSIELL RAPPORTERING TILL STYRELSEN 
Styrelsen fastställer vilka rapporter som ska tas fram för att styrelsen ska kunna följa bolagets utveckling. Kvaliteten i den finansiella 
rapporteringen till styrelsen utvärderas i första hand av styrelsen 

 
EXTERN FINANSIELL INFORMATION 
I enlighet med bolagets informationspolicy, vilken årligen antas av styrelsen, lämnar bolaget finansiell information i form av 
delårsrapporter, bokslutsrapport, årsredovisning samt pressmeddelande i samband med väsentliga händelser som kan ha 
kurspåverkan. 
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Informationsgivningen följer de krav som anges i MAR (Marknadsmissbrukslagen) samt noteringsavtalet med NASDAQ First 
North samt som definieras som god sed på aktiemarknaden. 

 
Styrelsen behandlar och fastställer bolagets externa finansiella rapporter innan de publiceras. Informationspolicyn fastställer 
också hur kommunikationen sker och vilka som företräder bolaget som talespersoner. Information som distribueras genom 
pressmeddelanden finns i enlighet med gällande regelverk tillgängligt på bolagets webbplats, liksom annan information som 
bedöms vara värdefull. 

 
Bolaget lämnar för närvarande inga prognoser eller andra utfästelser om försäljnings- eller resultatutveckling. 

 
INTERNKONTROLLRAPPORT 
Styrelsen ansvarar enligt Aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Styrelsens arbete med intern kontroll utgår från 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. 

 
Den interna kontrollen är en process som drivs av styrelsen, företagets ledning och andra anställda, och som utformats för att ge 
en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås vad gäller ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering 
och efterlevnad av lagar och förordningar. 

 
KONTROLLMILJÖ 
Styrelsen har det övergripande ansvaret att inrätta och upprätthålla en god intern kontroll. En god kontrollmiljö byggs genom att 
forma organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar, uttryckta i policys och riktlinjer. Gemensamma värderingar skapar 
samsyn och stärker den interna kontrollen. Under 2021 har arbete lagts på kostnads- och projektuppföljning som har förbättrats 
och rutinerna för detta är fortfarande under arbete. 

 
Styrelsen och företagsledningen anser det betydelsefullt med snabb och korrekt rapportering. Ekonomifunktionen säkerställer att 
samtliga verksamheter utvärderas och effektiviseras. Ansvaret för att skapa processer med ändamålsenlig intern kontroll ligger på 

respektive avdelningschef. 

 
RISKBEDÖMNING 
Bolaget kommer under 2022 fortsatt arbeta med riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är 
utsatt för hanteras inom de ramar som fastställs av styrelsen. Detta kommer fortsättningsvis att dokumenteras kvartalsvis genom 
att styrelsen går igenom bolagets riskexponering avseende; Finansiell ställning, kommersiell konkurrenskraft, teknologi samt 
beroende av nyckelpersoner. 

 
KONTROLLAKTIVITETER 
De risker som identifieras avseende den finansiella rapporteringen hanteras genom kontrollåtgärder, som begränsar identifierade 
risker och säkerställer korrekt och tillförlitlig rapportering. 

 
INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 
Styrelse och ledning har fastställt informations- och kommunikationsvägar för att säkerställa fullständighet och riktighet i den 
finansiella rapporteringen. Styrande dokument, som interna policys, riktlinjer och instruktioner finns tillgängliga genom bolagets 
system. 

 
UPPFÖLJNING 
Styrelsen har fastställt att uppföljning av den interna kontrollen ska ske genom självutvärdering och testning av kontroller. 
Självutvärdering innebar att ansvarig person för varje kontroll utvärderar processen och tar ställning hur väl den utförts under 
perioden. 

 
Bolagets förbättringsarbete har under 2021 omfattat en fortsatt utvärdering av Bolaget, och tillsammans med revisor och 
Bolagets  Certified Advisor skall styrelsen ytterligare förbättra dokumentationen och uppföljningen. 

 
PLANERADE AKTIVITETER 2022 
Under 2022 kommer IT-systemen, affärsprocesserna och kontrollprocesserna ytterligare dokumenteras och utvärderas, primärt 

genom självutvärdering. Vidare kommer styrelsens arbetsordning och de riktlinjer som styr arbetet fortsatt följas och utvärderas. 
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IP nummer: 212.85.87.27 - IP Plats: Örnsköldsvik, Västernorrland County, Sweden

2022-04-07 08:20:10 UTC Dokumentet öppnades av B.-O. Åhrström (b-o.ahrstrom@izafegroup.com)
Enhet: Samsung Browser 16.2 on Android 12 Samsung GALAXY S20 Ultra 5G
(smartmobil)
IP nummer: 212.85.87.27 - IP Plats: Örnsköldsvik, Västernorrland County, Sweden

2022-04-07 08:16:06 UTC Dokumentet signerades av Richard Wolff (richard.wolff@izafegroup.com)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 212.247.46.190 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County,
Sweden

2022-04-07 08:15:58 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Richard Wolff
(richard.wolff@izafegroup.com)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 212.247.46.190 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County,
Sweden

2022-04-07 08:15:40 UTC Dokumentet lästes igenom av Richard Wolff (richard.wolff@izafegroup.com)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 212.247.46.190 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County,
Sweden

2022-04-07 08:14:48 UTC Dokumentet öppnades av Richard Wolff (richard.wolff@izafegroup.com)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 212.247.46.190 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County,
Sweden

2022-04-07 08:08:12 UTC Dokumentet signerades av Joachim Källsholm
(joachim.kallsholm@izafegroup.com)
Enhet: Mobile Safari 15.3 on iOS 15.3 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 78.72.150.150 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-07 08:08:04 UTC Dokumentet verifierades genom BankID av Joachim Källsholm
(joachim.kallsholm@izafegroup.com)
Enhet: Mobile Safari 15.3 on iOS 15.3.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 78.72.150.150 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-07 08:07:43 UTC Dokumentet lästes igenom av Joachim Källsholm
(joachim.kallsholm@izafegroup.com)
Enhet: Mobile Safari 15.3 on iOS 15.3 AP iPhone (smartmobil)
IP nummer: 78.72.150.150 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-07 08:07:35 UTC Dokumentet skickades till Johan Kaijser (johan.kaijser@lr-revision.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 78.79.161.245 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-07 08:07:31 UTC Dokumentet skickades till Anders Segerström (anders.segerstrom@izafe.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 78.79.161.245 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.



2022-04-07 08:07:30 UTC Dokumentet öppnades av Joachim Källsholm
(joachim.kallsholm@izafegroup.com)
Enhet: Mobile Safari 15.3 on iOS 15.3.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 78.72.150.150 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-07 08:07:27 UTC Dokumentet skickades till Richard Wolff (richard.wolff@izafegroup.com)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 78.79.161.245 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-07 08:07:23 UTC Dokumentet skickades till B.-O. Åhrström (b-o.ahrstrom@izafegroup.com)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 78.79.161.245 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-07 08:07:19 UTC Dokumentet skickades till Göran Hermanson (goran.hermanson@izafe.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 78.79.161.245 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-07 08:07:15 UTC Dokumentet skickades till Joachim Källsholm
(joachim.kallsholm@izafegroup.com)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 78.79.161.245 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-07 08:07:08 UTC Dokumentet förseglades av Ida Almgren (ida.almgren@izafe.se)
Enhet: Chrome 99.0.4844.74 on Mac 10.15.7 Unknown (dator)
IP nummer: 78.79.161.245 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-07 07:59:50 UTC Dokumentet skapades av Ida Almgren (ida.almgren@izafe.se)
Enhet: Chrome 99.0 on Mac 10.15 (dator)
IP nummer: 78.79.161.245 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.




