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Med fokus på internationell
expansion

Efter ett intensivt 2017 ser vi nu framemot ett än mer spännande 2018. Fokus kommer
fortsatt att ligga på tillväxt och internationell expansion. Förutsättningarna för att Zenicor
ska kunna fortsätta att stärka positionerna inom tidig diagnos, såväl för screening som för
arytmiutredning är på plats.
Under 2018 fyller vi 15 år som bolag och under vår slogan ”15 years of stroke prevention”
kommer vi att öka våra marknadsaktiviteter ytterligare. Det är också mycket glädjande att vi fått in
nytt kapital från två institutionella ägare samt att vi i EU-programmet Horizon 2020 tilldelats ”Seal
of Excellence” för projektet ICPAA (Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment).
I årets första nyhetsbrev kan du läsa mer om hur vi ska använda kapitalet från den riktade
nyemissionen på cirka 19 miljoner kronor. Kapitaltillskottet medför bland annat att vi kan öka
takten i internationaliseringen samtidigt som vi kan fortsätta med den så viktiga forskningen och
utvecklingen. I en artikel i Investerarbrevet kan du läsa mer om emissionen och dessutom
berättar förvaltarna på Humle Kapitalförvaltning varför de valt att investera i Zenicor.
Att Zenicors forskning och utveckling är viktig och att vi gör rätt saker bekräftas även av att vi
inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 tilldelats utmärkelsen ”Seal of Excellence”.
Utmärkelsen har sin grund i det arbete vi gjorde med Oulu Heart Center i norra Finland i fjol.
I nyhetsbrevet kan du även läsa om den fortsatta utvecklingen av Zenicors lösningar. I en intervju
berättar vår utvecklingschef Johan Eckerdal om vilka steg som tagits och hur väl vi står oss i
konkurrensen.
2017 var vårt starkaste år med vår högsta omsättning hittills. Du kan läsa mer om året som gått i
bokslutskommunikén för 2017 genom att klicka här. Vi står starkare än någonsin och är mycket
väl positionerade inför det kommande året, och ser fram emot många nya affärer och en fortsatt
bra tillväxt under 2018.
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Zenicor-EKG – intervju med
Johan Eckerdal

Johan Eckerdal är sedan två år utvecklingschef på Zenicor. Det innefattar att han ansvarar
för såväl utvecklingen av produkter och lösningar, men även att hitta nya användningsoch teknikområden för Zenicor inom vården. En stor del av arbetet handlar om hur
Zenicors lösningar ska utvecklas och anpassas till olika miljöer och vårdbehov. Här
berättar Johan mer om hur han ser på utvecklingen inom bolaget samt om vad som
händer och förväntas hända i jakten på att hitta förmaksflimmer de kommande åren.
– Sedan jag kom till bolaget för två år sedan har mycket hänt. Dels har den allmänna
medvetenheten om förmaksflimmer ökat, dels har vi utvecklat bolaget och våra produkter. Vi har
skapat olika flöden för olika vårdmodeller och vårdkedjor. Vi är dag mycket väl anpassade för att
möta de olika behoven som finns på de olika marknaderna. I dag används till exempel ZenicorEKG för engångs-EKG i olika sammanhang, en utveckling vi tror kommer att fortsätta. Vi har
dessutom anpassat oss till de olika ersättningsmodellerna som finns i olika länder.
Kan du ge fler exempel på de anpassningar du talar om?
– Det projekt vi genomfört i Finland är ett exempel. Där får patienter tillgång till Zenicor EKG i
primärvården. Det innebär att belastningen på specialistvården minskar samtidigt som det blir
minskade väntetider och ökad tillgänglighet för patienterna, vilket även ger en snabbare diagnos
och avlastar vårdcentralerna från att själva ha specialistkompetens. Det innebär även en något
annorlunda ersättningsmodell som bygger på att vi får betalt när vårt system används, det vill
säga att de betalar per kund. Det ger oss stabilare intäktsströmmar över en längre tid. Vår lösning
är dessutom anpassad efter det ersättningssystem som finns i Finland.
Vad är det som är så unikt med Zenicors EKG och ert system?
– Vi är och ska vara det professionella valet för arytmiutredningar. Med vår teknik och våra
system kan man inte bara påvisa förmaksflimmer utan även diagnostisera utifrån de resultat som
uppvisas. Att kunna erbjuda hela kedjan är vi ensamma om. Att bara kunna påvisa flimmer leder
till vidare diagnostiseringar, vilket både blir svårare och mer kostsamt.
Mycket har hänt inom forskningen kring förmaksflimmer de senaste åren, inte minst tack
vare Zenicor. Hur ser du på framtiden, kommer utvecklingen fortsätta i samma takt?
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– Det är ju alltid svårt att sia om framtiden, men min bedömning är att vi bara är i början av
utvecklingen. Inom ett par tre år är min bedömning att vi kommer att ha fasta screening-program.
Det kan innebära att det exempelvis blir obligatorisk att erbjuda alla 75-åringar screening.
Vad skulle en sådan utveckling innebära för Zenicor?
– Det skulle betyda mycket. Medvetenheten inom vården om förmaksflimmer har ökat markant de
senaste åren. Att tidigt kunna upptäcka förmaksflimmer innebär stora vinster, inte minst för
patienterna. Varje stroke som kan undvikas medför dessutom stora ekonomiska vinster för
samhället. Exakt vad det skulle betyda för oss som bolag kan jag inte gå in på i dagsläget, men
att ett ökat fokus på screening skulle vara positivt är helt klart. Det är bland annat detta som vi nu
förbereder oss på och utvecklar våra system för.
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SvD Börsplus: Zenicor – på
väg att hitta rytmen

Den 1 mars publicerade SvD Börsplus en analysartikel om Zenicor som är öppen för alla
att ta del av.
"Medicinteknikbolaget Zenicor har en stark position i Skandinavien och tar ett grepp om Europa
med sin produkt för diagnosticering av förmaksflimmer för strokeprevention. Även om det tar tid
att etablera nya metoder i vården går utvecklingen framåt för Zenicor. Att ett par fondbolag
nyligen köpte in sig i bolaget bådar också gott. Aktien är en intressant högriskplacering," skriver
SvD Börslus i sin analys av aktien.
För att läsa artikeln i sin helhet, klicka här
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Danske Bank publicerar
analysuppdatering

Den 9 maj 2018 publicerade Danske Bank sin initeringsanalys på Zenicor. I analysen gav
de ett värderingsintervall på 42–49 kronor per aktie för Zenicor, i ett försiktigt respektive
optimistiskt scenario för försäljningstillväxten. Nu har Danske Bank släppt en
analysuppdatering där de återigen ser positivt på bolaget.
– Zenicors produkter har vetenskaplig validering från stora studier och används vid stroke
prevention. Vi tror att breda, nationella, screeningprogram för förmaksflimmer sannolikt kommer
att påbörjas 2020. Dess för innan förväntar vi oss ytterligare lokala eller regionala
screeningprojekt som kommer att driva tillväxten. Bolaget har en hög marknadsandel i Sverige,
men också ett starkt fotfäste i Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Vi uppskattar att
dessa marknader tillsammans är värda 1,7 miljarder kronor, skriver Danske Bank i sin
initieringsanalys från 9 maj 2018., skriver Danske Bank i sin initieringsanalys från 9 maj 2018.
Efter att Zenicor publicerade sin delårsrapport för första kvartalet 2018 den 18 maj har Danske
Bank släppt en analysuppdatering där de bland annat kommenterar kvartalssiffrorna samt
Zenicors senaste nyhet om att bolaget blivit valda som enda leverantör till världens största
screeningprojekt inom förmaksflimmer.
För att läsa den senaste analysen från Danske Bank, klicka här
För att läsa Danske Banks initieringsanalys, klicka här
Danske Bank har på uppdrag av Zenicor Medical Systems utarbetat analysen med syftet att
erbjuda investerare och andra intressenter en kvalitativ genomlysning av bolaget.
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Riktad nyemission till två
institutioner inför fortsatt
tillväxt

Den 20 februari meddelade Zenicor att bolaget genomför en riktad kontant nyemission till
de två fonderna Handelsbanken Svenska Microcapfond och Humle Småbolagsfond.
Bolaget stärker därmed kassan med 19 MSEK före emissionskostnader inför fortsatt
tillväxt och internationalisering.
– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från starka institutioner som Handelsbanken och
Humle, och det är med glädje jag välkomnar dem som nya ägare. Vi fortsätter med fullt fokus på
att expandera vår verksamhet internationellt. Att vi stärker kassan på ett snabbt och effektivt sätt
skapar förutsättningar för oss att accelerera vår tillväxt och skapa värde för Zenicors aktieägare,
säger Mats Palerius, VD för Zenicor Medical System AB.
Erik Hermansson på Humle Kapitalförvaltning kommenterar:
– Zenicor är ytterligare ett bevis på att Norden är en av de mest attraktiva regionerna för att
investera i teknik och innovation. Bolaget befinner sig i en intressant nisch inom medtech med bra
tillväxtmöjligheter framåt. Med vår investering är vi med och stödjer bolaget i dess fortsatta tillväxt
och internationalisering, säger Erik Hermansson på Humle Kapitalförvaltning.
Nyemissionen omfattar totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 19,00 kronor per aktie.
Handelsbanken Fonder AB (på uppdrag åt Handelsbanken Svenska Microcapfond) och Humle
Småbolagsfond har genom nyemissionen tecknat 500 000 aktier vardera, vilket motsvarar en
ägarandel om 8,9 procent vardera i Zenicor.
Emissionslikviden kommer främst användas till teknikutveckling, affärsutveckling och ökade
försäljnings- och marknadsaktiviteter internationellt.
En längre intervju med Erik Hermansson går att läsa på Investerarbrevet
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För att läsa pressmeddelandet om emissionen, klicka här

Seal of Exellence från EU
för tidig diagnos

Zenicor har inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 fått utmärkelsen ”Seal of
Exellence” för sitt arbete med Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment.
Projektet är en vidareutveckling av arbetet med att optimera vårdkedjan för tidig diagnos
som bedrivits i Finland under 2017.
Den nya effektivare vårdkedjan för förmaksflimmer och arytmiutredningar som testats i projektet
erbjuder patienter tidig diagnos och möjliggör därmed en tidig behandling. Utmärkelsen ”Seal of
Exellence” och det mycket höga betyget från bedömningsgruppen i EU innebär bland annat att
Zenicor fått 500 000 SEK från Vinnova för att fortsätta arbete med internationaliseringen av
konceptet.
I ansökan beskrivs hur Zenicor-EKG för tidig diagnos av förmaksflimmer på ett effektivt sätt kan
upptäcka förmaksflimmer, vilken är den vanligast förekommande hjärtarytmin och som drabbar 23 procent av alla människor.
Förmaksflimmer är idag är signifikant underdiagnostiserat och underbehandlat i EU och med
tanke på de många allvarliga komplikationerna hjärtflimmer kan resultera i måste dessa personer
identifieras så snart som möjligt.
Genom digitalisering av vården och den optimerade vårdkedjan kommer Zenicor att diagnostisera
och möjliggöra behandling till ett ökat antal patienter i ett tidigare skede, vilket kommer att leda till
sänkta vårdkostnader och samtidigt förbättra patienternas livskvalitet.
Nästa steg är att utarbeta en affärsplan för vidareutveckling och internationalisering av ZenicorEKG i den optimerade vårdkedjan. Utvecklingen av en förbättrad vårdkedja för bedömning av
arytmier öppnar nya marknader och segment för Zenicor och ICPAA-projektet är ett viktigt steg
för företagets kontinuerliga internationella expansion.
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Redan i dag är Zenicor verksamt i tio länder och Zenicor-EKG finns tillgängligt på över 350 olika
kliniker.
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