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VD har ordet

Zenicor utvecklas i en allt snabbare takt. Våra produkter och tjänster röner fortsatt ökat
intresse, såväl i Sverige som internationellt. Samtidigt tar forskningen hela tiden nya steg
och allt fler personer får hjälp att tidigare upptäcka hjärtflimmer.
I syfte att utvärdera hur aktieägarna ser på Zenicor som bolag genomförde vi i början av året en
aktieägarundersökning och jag vill passa på att tacka alla aktieägare som deltog. Resultatet från
undersökningen visar att vi har många nöjda och lojala aktieägare, som har en stark tilltro till
bolaget och våra produkter. Undersökningen visar även att många av våra ägare efterlyser mer
information om och kring bolaget och våra pågående projekt.
En av våra slutsatser från undersökningen är därför att vi ska bli bättre på att kommunicera mer
och tydligare med våra aktieägare. Vi har därför beslutat att på en regelbunden basis ge ut ett
nyhetsbrev cirka fyra gånger per år. Tanken är att på så sätt kunna få ut mer information om
bolagets löpande arbete till såväl befintliga som potentiella aktieägare.
I det första nyhetsbrevet kan du läsa en intervju med vår nya styrelseordförande Marie Öberg
Lindevall, som berättar mer om sig själv och sina erfarenheter, hennes syn på Zenicor och hur
hon kommer att leda styrelsens arbete.
I nyhetsbrevet vill vi också lyfta fram viktiga händelser som påverkar Zenicor mer specifikt, som
exempelvis samarbetsavtalet med brittiska Technomed och Screeningprojektet i Tyskland. Men vi
kommer även att skriva om sådant som ligger utanför vår organisation. Ett exempel på det är att
presentera lite kring den forskning som bedrivs för att tidigt kunna identifiera förmaksflimmer, där
screening är en viktig del.
Vissa av texterna i nyhetsbrevet kommer ni att känna igen från pressmeddelanden eller
delårsrapporter. Annat är mer av generell karaktär, sådant som vi anser vara viktigt för oss,
branschen och inte minst för våra kunder och investerare.
Vår ambition är att genom nyhetsbrevet öka transparensen och på så sätt även förbättra
kunskapen kring förmaksflimmer och därigenom bli ett starkare bolag för såväl befintliga som
framtida aktieägare.
Väl mött!
Mats Palerius, VD Zenicor
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”Jag är helt övertygad om
att vi kommer att fortsätta
vår snabba expansionstakt”

Marie Öberg Lindevall, som har en gedigen branschkännedom om hälso- och sjukvård i
Sverige och internationellt, valdes in vid Zenicors bolagsstämma till ny ordförande i
bolaget. Hon har tidigare haft ledande befattningar inom Capio Diagnostik och Unilabs
samt är partner och medgrundare till vårdkonsultbolaget Helseplan Consulting Group AB.
Här berättar hon om sina ambitioner som ordförande, vad hon kan tillföra och vad hon ser
som de största möjligheterna med uppdraget.
Berätta kort om bakgrunden till att du valde att engagera dig som styrelseordförande och
vad du kommer att tillföra.
– Zenicor har en unikt effektiv produkt som är bra både för patienter och för vårdsystemet. Trots
att de redan har kommit långt i utvecklingen tror jag att det finns mycket inom området jag kan
bidra med. Min erfarenhet inom branschen gör att jag kan och förstår behoven och utmaningarna
inom vården. Jag har varit verksam, inte minst inom diagnostik och även arbetat som konsult.
Vad ser du som de största möjligheterna?
– Vården är ju historiskt ganska konservativ, av förståeliga skäl. Men i dag finns en ökad
medvetenhet och kännedom om Zenicors produkter. Branschen har helt klart mognat och är nu
redo för digitala produkter.
Hur aktiv kommer du vara som styrelseordförande?
– Jag kommer att vara aktiv när det gäller försäljning och utveckling. Jag har genom åren byggt
upp ett stort kontaktnät i de kanaler som är viktiga för bolaget. Det gäller inte minst på kundsidan i
Sverige och i Norden, men även på andra marknader. Det gäller över hela värdekedjan, från
vårdgivare till beslutsfattare och finansiärer.
Vad står överst på din agenda?
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– Att kunna växa vidare, till fler kliniker och till fler länder. Det är viktigt att tillväxten fortsätter, och
att den gör det samtidigt som vi levererar till rätt kvalitet. Jag är helt övertygad om att vi kommer
att fortsätta vår snabba expansionstakt. Zenicor har en riktigt bra produkt och system samtidigt
som medarbetarna är otroligt resultatfokuserade.
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Genombrott i Tyskland

Den 5 juli 2017 meddelade Zenicor sitt första avtal om screeningprojekt i Tyskland.
Projektet, som inleds redan i augusti, är det första större screeningprojektet med syfte att
förebygga stroke som någonsin genomförs i landet.
Zenicors screeningprojekt genomförs i samarbete med BNK (Bundesverband Niedergelassener
Kardiologen) Service GmbH och läkemedelsbolaget Pfizer. Målsättningen är att utveckla en
effektiv metod för tidig diagnos av patienter med förmaksflimmer och därmed kunna förhindra
strokeinsjuknanden.
– Detta markerar vår ställning som internationellt ledande aktör inom tidig diagnos av
förmaksflimmer. Inför vår fortsatta etablering i Tyskland är det också ett kvitto på att vår modell
fungerar, säger Zenicors vd Mats Palerius i pressmeddelandet.
Projektet omfattar 1 500 patienter fördelade på 40 olika kardiologiska kliniker och bekräftar
Zenicors ställning som en ledande aktör inom tidig diagnos av förmaksflimmer.
Zenicor har sedan tidigare ett ramavtal med BNK om försäljning av Zenicor-EKG. Det nu aktuella
avtalet är oberoende av det tidigare slutna avtalet.
BNK Service är ett dotterbolag till BNK eV, en förening av över 1 200 kardiologer på cirka 900
kardiologpraktiker i Tyskland. BNK Service är en specialiserad tjänsteleverantör för BNK:s
medlemmar, med fokus på att utveckla övergripande vårdkoncept, leda och driva vetenskapliga
registerstudier och stödja kardiologpraktikerna via samarbete med aktörer inom hela
kardiologiområdet. Fokus för BNK Serviceverksamhet är att ständigt förbättra vårdsituationen för
hjärtsjuka patienter och att erbjuda en högkvalitativ vård.
Nyhets och analystjänsten BioStock, uppmärksammade projektet och skrev en fördjupande
artikel om Zenicor som publicerades den 6 juli 2017. För att läsa artikeln, klicka här.
Läs pressmeddelandet
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Viktigt samarbetsavtal i
Storbritannien

I början av maj tecknade Zenicor ett mycket viktigt samarbetsavtal med brittiska
Technomed Ltd. Avtalet innebär att Zenicor kan erbjuda en enklare och mer effektiv
arytmiutredning med optimerade produkter och tjänster.
Samarbetsavtalet innebär även att Technomed ska marknadsföra, sälja och leverera Zenicors
produkter och tjänster. Detta innebär en utökning av det tidigare avtalet bolagen emellan, som
bestod av ett screeningprojekt i områdena Kent, Surrey och Sussex.
– Det utökade avtalet är väldigt viktigt för oss. Det ger oss möjlighet att vidga vårt produkt- och
tjänsteutbud och kommer att accelerera vår internationella expansion, säger Zenicors VD Mats
Palerius.
Technomed har en stark position i Storbritannien och är en ledande aktör med tjänster för
tolkning av EKG. Technomeds ECG OnDemand® tjänst tillhandahåller EKG tolkning till
kardiologer och läkare i hela Storbritannien.
I samband med att avtalet tecknades den 11 maj lämnade Technomeds VD Mark Hashemi
följande kommentar:
– Vi är mycket glada över det nybildade samarbetet med Zenicor Medical Systems där vi kommer
att vara deras exklusiva leverantör i Storbritannien och Irland. Tillsammans med Zenicor
förbättrar och kompletterar vi vårt erbjudande till våra kunder.
Det första steget i det utökade samarbetet med Technomed består, förutom projektet i KSS, av
att Technomed representerar Zenicor vid fyra informationsmöten om förmaksflimmer och
strokeprevention.
Läs pressmeddelandet
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Utveckling av Läkarsystemet
fortsätter i oförminskad takt

Zenicors webbaserade system för hantering och tolkning av EKG har sedan starten syftat
till att underlätta för vården att på ett smidigt sätt kunna ställa en arytmidiagnos och ge
patienten svar.
Systemet är tidsbesparande och effektivt att arbeta med, kräver inga lokala installationer och är
därmed snabbt att komma igång med samt möjliggör arbete från valfri plats vid valfri tidpunkt.
Zenicor släpper regelbundet uppdateringar som syftar till att optimera systemet för användning
inom sjukvården för att på bästa sätt stödja vårdens processer för att kunna ställa en ännu
effektivare diagnos.
Under 2016 släpptes Läkarsystemet 3.1 med en inbyggd algoritm för tolkningsstöd som minskar
tolkningsbördan med upp till 90 procent och i början av maj släppte Zenicor sin senaste version
av Läkarsystemet, LS 3.2 som ytterligare underlättar vårdens arbete och dessutom stödjer flera
olika screeningprocesser.
Nya funktioner kommer att leda till det går att ställa tidigare diagnoser på ett enklare och mer
effektivt sätt.
Nästa version, med ytterligare förbättringar kommer att finnas tillgänglig på marknaden i slutet av
2017. Zenicors ambition är att även framgent komma med nya uppdateringar av LS en gång i
halvåret.
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Frågan om Screening lever i
högsta grad

Det händer fortsatt mycket intressant kring forskningen om förmaksflimmer och inte minst
kring screening. I augusti i fjol samlades en sammansvärjning av över 50 experter inom
förmaksflimmer från hela världen i Rom under namnet AF SCREEN.
Slutsatsen från det mötet var att intresset från forskarvärlden kring området är mycket stort och
en gemensam artikel som sammanfattar mötet publicerades nyligen i den renommerade
vetenskapliga tidskriften Circulation. I artikeln lyfts handhållna EKG metoder så som tum-EKG fram
som en av de föredragna metoderna för förmaksflimmerscreening.

Zenicor är en av finansiärerna bakom AF SCREEN och är dessutom med som en aktiv deltagare.
Förhoppningen är att detta kan leda till att Zenicor kan vara med i hela forskningsfasen och att
det i förlängningen leder till nya kliniska rutiner. Målet är att se till att Zenicor blir det naturliga
valet.
Att vara en aktiv part i AF SCREEN gör att Zenicor kan fortsätta att hålla sig a jour med vad som
händer ute i Europa inom området. Det leder till bättre kontakt med ledande forskare, något som
är viktigt för bolagets fortsatta expansion.
Redan i slutet av augusti samlas AF SCREEN igen, då i Barcelona.

7

