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iZafe Group tecknar exklusivt avtal om 1 000 Dosell 
årligen
iZafe Group AB (”iZafe Group”) meddelar härmed att bolaget har tecknat ett exklusivt 
samarbetsavtal med IVE Ventures (”IVE”) för rättigheten att exklusivt sälja och marknadsföra 
läkemedelsroboten Dosell i Nederländerna. IVE har förbundit sig att köpa minst 1 000 Dosell årligen 
under en treårsperiod för att behålla exklusiviteten. Det totala värdet för köp av hårdvara och 
licensintäkter uppgår sammantaget till ca 16 MSEK under de första tre åren för att därefter generera 
en återkommande licensintäkt på minst 6 MSEK årligen.

IVE gör en initial beställning på 1 000 Dosell och har sedan ett minimiåtagande om 1 000 Dosell per 
år för att bibehålla exklusiviteten för Nederländerna.

IVE erbjuder en rad uppkopplade hälsotjänster sedan 2014. Under de senaste åren har IVE utökat sin 
portfölj med produkter från Teltonika, Vayyar, Vivago, Eview och Withings. IVE har valt att ta in Dosell 
för att utöka sin portfölj med en banbrytande digital medicineringsrobot. Genom att kunna distribuera 
Dosell kan IVE bättre stödja sina befintliga vård- och larmcentralskunder i Nederländerna med en 
pålitlig och bevisad säker medicineringslösning. IVE siktar på att kommersiellt lansera Dosell på den 
holländska marknaden under andra kvartalet 2023.

"Det här avtalet är ytterligare ett stort steg framåt för IVE. Vi har utvärderat marknaden för att 
tillhandahålla säker och pålitlig läkemedelsdispensering under de senaste 24 månaderna. När vi 
träffade Dosell insåg vi snabbt att de delar samma vision att tillhandahålla pålitliga uppkopplade 
hälsolösningar. Den korta integrationstiden för marknadsintroduktion, som bara varade i 8 veckor, 
befäster vår övertygelse om att vårt delade DNA kommer att tillåta oss att agera och reagera agilt på 
de utmaningar som sjukvårdsindustrin står inför idag. Dosell täcker en viktig del av vår uppkopplade 
hälsoportfölj, vilket gör att vi kan uppfylla vårt uppdrag: att hålla våra nära och kära oberoende och 
trygga på det enklaste, säkraste och mest ekonomiska sättet.” Säger Martijn Van Bree, VD för IVE 
Ventures.

”I samband med att vi har lanserat en konsumentversion av vår läkemedelsrobot Dosell har vi fått 
stor efterfrågan internationellt. Jag är väldigt glad att vi når denna viktiga milstolpe. Att komma in på 
den nederländska marknaden som är den marknaden som har kommit längst kring att paketera 
medicin på dospåsar, är ett genombrott för iZafe. Att IVE dessutom väljer att satsa stort på vår 
läkemedelsrobot Dosell efter att ha granskat alla konkurrenter på marknaden är även det ett 
styrkebesked som visar att Dosell har stor potential att lyckas internationellt.” säger Anders 
Segerström, VD iZafe Group

Om IVE Ventures
IVE grundades 2014 för att investera i, distribuera och driva en rad uppkopplade tjänster inom sektorn 
Smart Mobility och Connected Health. Inom gruppen inkluderar IVE:s dotterbolag en tjänsteleverantör 
för uppkopplade hälsotjänster (ICE Alarm, Nederländerna), ett 24/7 flerspråkigt medicinskt 
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servicecenter (ICE Alarm España) och en leverantör av smarta mobilitetslösningar för 
försäkringsbolag (ICE Protect the Netherlands). IVE, som har kontor i både Nederländerna och 
Spanien, betros av flera stora försäkrings- och säkerhetsbolag som förlitar sig på IVE för att 
tillhandahålla affärskritiska lösningar till sina kunder.

Om Dosell

Läkemedelsroboten Dosell är ett svensktillverkat digitalt hjälpmedel för säkrare medicinering i 
hemmet och för boende på äldreboenden. Dosell integreras i välfärdsplattformar och säljs som ett av 
flera integrerade digitala hjälpmedel via partners.

I en svensk sammanställning uppskattas att 3 000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade 
skador och att 6–16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Kostnaderna för 
läkemedelsrelaterade skador som går att undvika uppskattas till 5,6–24,6 miljarder kronor per år.

Läs mer på .www.dosell.se

Kontakter

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

iZafe Group AB (publ.) 
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafe.se/investor-relations/

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital 
läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala 
medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups 
läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den 
offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. 
Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group 
säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de 
prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på info@fnca.se

.www.izafe.se/investor-relations/
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Denna information är sådan information som iZafe Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 2023-02-27 16:30 CET.
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