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Vi fortsätter växa

Zenicor fortsätter utveckla affären och vi kan nu konstatera att första halvan av 2018 varit
precis så intensiv och spännande som vi hoppats. Vår tydliga fokus på tillväxt ger
successivt gett resultat och verksamheten har fortsatt att expandera.
I årets andra nyhetsbrev berättar vi mer om vad som hänt hittills under årets första hälft och även
lite om hur vi långsiktigt ska utveckla Zenicor och nå våra långsiktiga mål. En av höjdpunkterna
hittills i år är naturligtvis att Zenicor i hård konkurrens blev valt som ensam leverantör till världens
hittills största screeningprojekt. Ordern, som är värd 7 miljoner kronor, kan du läsa mer om i
nyhetsbrevet.
Ett annat viktigt steg togs i början av juli, då Zenicor tecknade ett kommersiellt avtal med
Tammerfors Hjärtsjukhus i Finland. Avtalet är bland annat ett resultat av ytterligare ett
framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret 2018.
I nyhetsbrevet kan du även läsa om vår strategi som vi implementerat under våren. Bakgrunden
till den nya strategin är att marknaden växer allt snabbare och det gör även Zenicor som bolag.
Vår ambition att vara den ledande aktören inom tidig diagnos och strokeprevention kräver att vi
fortsätter att utvecklas och samtidigt fortsätter att växa. Det är grunden till strategiöversynen.
Sist men inte minst presenterar vi Danske Banks analysuppdatering, som släpptes efter senaste
delårsrapporten. Slutsatserna i analysen är intressanta och de delar i allt väsentligt vår syn på
marknaden samt vilka möjligheter Zenicor har som bolag.
Mats Palerius
VD, Zenicor Medical Systems AB
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Strategi och ökade
möjligheter

Under våren har vi arbetat intensivt med att planera för hur vi bäst ska möta det allt större
intresset för strokeprevention. Ett viktigt steg för oss var den riktade nyemissionen som
genomfördes till två institutionella investerare. Kapitalet från emissionen gör att vi nu i än
större omfattning kan genomföra offensiva satsningar och växa oss starkare på befintliga
marknader samtidigt som vi kan hålla ett högt tempo i expansionen till nya marknader.
Utifrån den marknadspotential vi ser i dag och Zenicors starka position gör vi bedömningen att vi
inom tre till fyra år kan nå en omsättning på 50 miljoner kronor och på åtta till tio års sikt nå en
omsättning på uppemot 500 miljoner kronor.
Mot bakgrund av den allt snabbare marknadstillväxten har vi arbetat fram en strategisk agenda
där vi tydliggör våra framtida fokusområden.
Tydlig fokusering på valda segment. Zenicor ska rikta in sig på sjukvårdens behov och erbjuda
system för digitalisering av vårdkedjan. Det innebär ett tydligt fokus på tidig diagnos av
hjärtarytmier och strokeprevention.
Fortsatt geografisk expansion. Det innebär att Zenicor ska ha en tydlig strategi för att fortsätta
växa internationellt, på såväl nya som befintliga marknader. En ökad andel av bolagets intäkter
ska komma från marknader utanför Sverige.
Att etablera fler partnerskap. Framtida partnerskap ska komplettera Zenicors befintliga
erbjudande. Det kan handla om samarbeten med läkemedels- och medicinteknikbolag eller andra
aktörer som vill vara med och förändra vårdkedjan, som till exempel försäkringsbolag eller
vårdgivare.
Produkt- och tjänsteutveckling. Zenicor har idag produkter och tjänster av högsta
internationella klass. Bolagets absoluta ambition är att så ska vara fallet även i framtiden.
Erbjudandet ska vara de bästa lösningarna för vården och samtidigt ha möjlighet att utvecklas för
att möta de behov som expansionen kräver. På varje marknad ska vi ha produkter och tjänster
som gör att erbjudandet kan koppla oss samman med sjukvårdens system och övriga behov.

2

Zenicor Nyhetsbrev #2 2018
Hur vi ska växa som företag. För att kunna nå de uppsatta tillväxtmålen krävs att Zenicor hela
tiden fortsätter att växa. Det inkluderar att säkerställa att rätt kompetens alltid finns i bolaget och
att ersättningar och incitament anpassas därefter. Det inkluderar även att säkerställa finansiering
för att utveckla verksamheten och löpande undersöka partnerskap och eventuella förvärv.
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Internationell stororder

Den 16 maj 2018 meddelade Zenicor att bolaget har blivit utvalt som enda leverantör till ett
screeningprojekt i Storbritannien inom förmaksflimmer. Projektet är det största
screeningprojektet hittills i världen med syfte att förebygga stroke och den enskilt största
affären som Zenicor har gjort under sina 15 verksamhetsår. Det totala ordervärdet uppgår
till cirka 7 MSEK. Totalt kommer 300 primärvårdsenheter att ingå i projektet.
Projektet är en del av ett forskningssamarbete mellan ett flertal universitet med University of
Cambridge i spetsen, och finansieras av NIHR (National Institute for Health
Research). Screeningprojektet är huvuddelen i detta forskningssamarbete och är det största
screeningprojektet i världen. Syftet är att ta reda på om systematisk screening för förmaksflimmer
hos personer från 65 år och uppåt kan förebygga stroke och andra allvarliga följdsjukdomar, och
om det är kostnadseffektivt.
Över 300 primärvårdsenheter inom NHS, den statliga organisation i Storbritannien som ansvarar
för den offentliga sjukvården, kommer att delta i projektet. Patienterna på dessa
primärvårdsenheter kommer att få låna hem Zenicors tum-EKG för att mäta sitt EKG två gånger
om dagen i två veckor. Det totala antalet personer som kommer delta uppgår till 120 000, av vilka
cirka 40 000 blir inbjudna till screening med Zenicor-EKG och 80 000 kommer fungera som
kontrollgrupp. Patienter som visar sig ha förmaksflimmer kommer att erbjudas behandling med
blodförtunnande läkemedel för att minska risken för stroke. Båda patientgrupperna följs upp i fem
år för att se huruvida screening och behandling leder till färre stroke- och dödsfall.
Så här kommenterar Professor Jonathan Mant vid University of Cambridge valet av Zenicor:
– Vi behövde ett system som är enkelt att använda och som kan registrera ett EKG med hög
diagnostisk kvalitet och samtidigt kan hantera stora mängder EKG:n och patienter. Zenicor är ett
av få system som uppfyller dessa krav. Detta, i kombination med vetskapen om att detta system
redan framgångsrikt har använts i stora studier, gjorde Zenicor till ett självklart val för oss, säger
han.
Nyheten blev snabbt uppmärksammad av bland annat Nyhetsbyrån Direkt och Life Science
Sweden. Dessutom publicerade Investerarbrevet en fördjupande artikel om Zenicor som går att
läsa genom att klicka här.
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https://vimeo.com/277264813
Även BBC uppmärksammade nyheten och gjorde ett TV-inslag om Zenicor och projektet.
För att läsa mer om projektet, vänligen klicka på nedan länkar:
Zenicors pressmeddelande 16 maj 2018
University of Cambridge pressmeddelande 16 maj 2018
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Zenicor tecknar andra stora avtalet
inom primärvården i Finland

Zenicor Medical Systems AB har ingått ett kommersiellt avtal med Tammerfors
Hjärtsjukhus (Tampere Sydänsairaala) i Finland. Avtalet är ett resultat av ytterligare ett
framgångsrikt projekt i Finland som pågick under första halvåret 2018. Tammerfors
Hjärtsjukhus kommer erbjuda tjänsten till primärvården i mellersta Finland och Zenicor
erhåller intäkter per patient som genomgår utredning.
– Finland ligger i framkant i arbetet med att förbättra vårdkedjan och det är därför glädjande att vi
får förtroendet att implementera vårt system för tidig diagnos till fler vårdcentraler i landet. Avtalet
är samtidigt ett kvitto på att de projekt vi genomför resulterar i långsiktiga kommersiella avtal,
säger Zenicors vd Mats Palerius.
Genom Zenicors optimerade vårdkedja för arytmiutredning ges tidig diagnos, som möjliggör
tidigare behandling. Zenicor-EKG stödjer den optimerade vårdkedjan och integreras i de kliniska
rutinerna. Zenicor har nu två avtal (Uleåborgs Hjärtcenter och Tammerfors Hjärtsjukhus) för
arytmiutredningar i primärvården i Finland, och kan tillsammans med dessa partners erbjuda
Zenicor-EKG till över hälften av Finlands vårdcentraler.
Den nya och förbättrade vårdkedjan innebär:
- Att Zenicor-EKG delas ut redan vid patientens besök i primärvården
- Minskade väntetider och ökad tillgänglighet för patienten
- Minskat behov av remisser till en annan vårdinstans
- Minskat pappersarbete då EKG kan tolkas på distans av specialister inom kardiologi
Kjell Nikus, Kardiolog Tammerfors Hjärtsjukhus, Professor i kardiologi, Tammerfors Universitet
kommenterar:
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– Nya metoder för att diagnostisera förmaksflimmer behövs helt klart. Zenicor möjliggör en tidig
diagnos och det finns potential för besparing av sjukvårdsutgifter i och med att antikoagulantia*behandling kan inledas snabbare än vad som är fallet med traditionell diagnostik.
– Vi har länge arbetat med etablerade hälsovårdsaktörer internationellt för att skapa långsiktiga
förbättringar till hälsovården och för deras patienter. Vi kommer att fortsätta arbeta med att sprida
våra lösningar till fler partners i Finland och ytterligare länder i Europa, säger Mats Palerius.
Om Tampere Hjärtsjukhus
Tampere Hjärtsjukhus är ett fullservicesjukhus specialiserat på hjärtvård och är ett aktiebolag
som ägs av Tammerfors universitetssjukhus. Kärnan i sjukhusets verksamhet har byggts upp
kring patientens vårdväg. Hjärtsjukhuset har ansvaret för specialsjukvård av hjärtpatienter i
Birkaland och producerar också tjänster för andra kommuner, sjukvårdsdistrikt och aktörer inom
hälso- och sjukvårdsbranschen. Patienterna kommer via såväl offentliga som privata sektorn. På
Hjärtsjukhuset arbetar nästan 400 yrkesutbildade personer som är specialiserade på vård av
hjärtsjukdomar, varav 60 är läkare. Den multiprofessionella kompetensen garanterar en smidig,
tillförlitlig och trygg vårdupplevelse för patienten.
*blodförtunnande läkemedel
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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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Danske Bank: Zenicor bygger
momentum för försäljningstillväxt
under Q4 och 2019

Den 20 november 2018 publicerade Danske Bank en analysuppdatering som är öppen för
alla att ta del av.
"Sales growth continued to increase in Q3 and we expect slightly higher growth in Q4 and
2019 driven by additional revenues from already-announced contracts. Looking ahead, we expect
the company to announce additional contracts with county councils in Sweden and Finland. In
2019, follow up results from the Strokestop study are due. Results are important for potential
national atrial fibrillation screenings in Sweden and other countries."
För att läsa artikeln i sin helhet, klicka här (analysen finns endast tillgänglig på engelska).
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