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Nytt avtal med kommun i Västmanland.
iZafe Group AB (publ.) - meddelar härmed att vår partner Zafe Care Systems AB skrivit avtal och 
detta med en kommun i Västmanland. Kommunen kommer initialt starta med två läkemedelsrobotar 
för att säkerställa processer och rutiner innan det sedan kommer implementeras flera succesivt.

”Zafe Care Systems AB har sedan årsskiftet en dedikerad resurs som fokuserar heltid på 
läkemedelsroboten Dosell. Det är en spännande period vi har framför oss och vi börjar nu sakta se 
resultat, fler avtal är att vänta.” säger , VD, Zafe Care Systems ABPer la Fleur

Zafe Care Systems AB som förvärvades av AddLife koncernen ingår likt norska Hepro i Home Care 
och är en av de ledande företagen inom välfärdsteknologin på den svenska marknaden. Deras 
främsta kunder är stat, kommuner och hjälpmedelscentraler. Idag arbetar de med mer än 200 
kommuner och passar tack vare sin marknadsledande teknik i alla typer av omsorgsboenden.
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Carl-Fredrik Bothén, Marknadschef
Mail: carl-fredrik.bothen@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 73-064 48 67

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12
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Om iZafe Group AB (publ)

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

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