
  

 

 

 

  

 



  

 
 

RISKER  
Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre 
faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget. Mer information 
om Bolaget går att få på www.iapotek.se 
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Jag har nu varit VD för Bolaget under drygt tre månader och ser att 
vi befinner oss i en bransch under stor tillväxt och stort intresse från 
såväl kunder som från investerare. Vi ser flertalet stora och 
välrenommerade konkurrenter som vi såväl inspireras av som 
sporrar oss. Vi som en mindre aktör kan i detta fall vara mer 
snabbfotade och röra oss med utvecklingen och ta snabba beslut 
och genomföra förbättringar.  Vidare har jag under min inledande 
period som VD förvärvat en apoteksrörelse med fullständiga 
tillstånd för försäljning av receptbelagda och receptfria läkemedel. 
Tillträde är beräknat till 2018-05-31. Vidare arbetar jag med 
finansiering av förvärvet och vi ser flera olika alternativ. Vi kommer 
inom kort presentera vilken lösning vi anser gynna Bolaget och 
samtliga aktieägare mest. Förvärvet, PharmArt AB har de senaste 
två åren haft en årsomsättning på ca 10 MSEK med ett positivt 
resultat om ca 1 MSEK per år. Genom förvärvet breddar vi inte 
enbart vår verksamhet utan vi tillför även ytterligare kompetent 
personal med lång erfarenhet inom vår bransch. Detta kommer 
gynna koncernen långsiktigt och i iApoteks fortsatta utveckling. 
Under perioden har vi minskat ned på marknadsaktiviteterna 
tillfälligt då vi har fokuserat på hur vi kan bredda Bolagets 
verksamhet och försäljning inför framtiden. Vi kommer att uppta 
en mer aggressiv marknadsföringsstrategi efter vi har slutfört 
förvärvet av PharmArt. 
 
 

 
 
 
Jag ser att Bolagets plattform har en bra struktur och kapacitet för 
att växa och vidareutveckla sin verksamhet. Det finns också en del 
förbättringsområden som vi måste fokusera på. Tillväxtfasen har 
inte tagit den fart som Bolaget först förväntade sig vilket beror på 
olika faktorer. Detta beror bl.a. på att processen om att ansöka om 
öppenvårdstillstånd har försenats vilket medfört att Bolaget blivit 
begränsade till att sälja enbart vissa produkter.  
 
Nu blickar vi framåt och fokuserar på att slutföra förvärvet av 
PharmArt. Bolaget kommer framledes att ha som målsättning att 
tillsammans med PharmArt omsätta 12 MSEK per årsbasis efter 
tillträde. Jag vill passa på att förtydliga att månadsrapporter 
kommer att publiceras löpande från och med april månad. 
 

 
2018-04-17 
Christian Kronegård 
VD iApotek Int AB 
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Bolagets affärsidé är att bedriva distanshandel inom apoteks- 
och kosmetikprodukter.   

 

Apoteksmonopolet hade funnits i Sverige sedan 1971 och när 
det togs bort år 2009 med de primära syftena att öka 
tillgängligheten och generera lägre läkemedelskostnader. 
Sedan 2009 har fler apotek och framväxten av e-handel 
bidragit till en förbättrad tillgänglighet. 
 
iApotek Int AB bildades januari 2016 utifrån en vision att öka 
tillgängligheten för försäljning av apoteks- och 
kosmetikprodukter i Sverige genom sin e-handelsplattform 
www.iapotek.se och www.shaveit.se som säljer 
groomingprodukter för män online via abonnemang. Med en 
renodlad nätaktör i Sverige som står för majoriteten av vad 
apoteksbranschen omsätter genom e-handel ser bolaget en 
möjlighet att ta marknadsandelar i Sverige och öka 
försäljningen av apoteksprodukter genom internet.  
 
iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, 
nikotinmedel och kosmetikprodukter. Bolaget har tillstånd 
från Läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria 
läkemedel på internet. 
 

 Christian Kronegård tillträder som VD för iApotek under 
januari månad 

 iApotek ingår avtal den 16 mars om att förvärva 
PharmArt AB för en köpeskilling om 9 MSEK fördelat på 
4,5 MSEK kontant likvid och 4,5 MSEK med betalning av 
aktier i iApotek 

Nettoomsättningen för kvartal ett uppgick till 0,2 MSEK (0 
SEK). Resultatet för kvartal 1 uppgick till -0,7 MSEK (-0,4 MSEK). 
Resultatet per aktie för kvartal 1 uppgick till -0,11 (-0,08).  
 

 

Under kvartal ett 2018 har avskrivningar av varumärken enligt 
plan uppgått till 12 500 SEK, vilket belastar resultaträkningen. 
 

Per den 31 mars 2018 uppgick eget kapital till 898 872 SEK (4 
731 459 SEK). 
 

Per den 31 mars 2018 har bolaget två heltidsanställda utöver 
det flertalet konsulter i nära anslutning till bolaget. 
 

Bolagets aktie finns tillgänglig för handel hos AktieTorget 
under kortnamnet IAPO, ISIN-kod är SE009357429. 
Aktiekapitalet i iApotek uppgår till 666 700 kronor fördelat på 
6 667 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr per aktie per 
den 31 mars 2018. Aktiekapitalet i iApoteks ska uppgå till lägst 
500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor fördelat på lägst 
5 000 000 aktier och högst 20 000 000 aktier. Samtliga aktier 
är emitterade och fullt betalda. 

Redovisningsmetod K3 principen: 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder 
upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för 
fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan 
köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital 
redovisas som goodwill.  
 
Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna 
kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som 
tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.  
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 
 
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp 
(anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över 
tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, 
verktyg, installationer och goodwill 5 år.  
 

 

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 8 juni 2018. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för 
nedladdning på bolagets hemsida (www.iapotek.se) senast 
tre veckor innan årsstämman. 
 
Kommande rapporttillfällen: 
10 juli 2018 – Delårsrapport två 2018 
 
Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor 
 
Stockholm, 17 april 2018 
iApotek Int AB (publ) 
www.iapotek.se  
 
På styrelsens uppdrag genom VD Christian Kronegård 
 
För information kontakta: 
Christian Kronegård Verkställande direktör 
info@iapotek.se
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(SEK) 
 
Rörelsens intäkter 

  2018-01-01 
2018-03-31 

2017-01-01 
2017-03-31 

2017-01-01 
2017-12-31 

Nettoomsättning   236 229 3 205 1 225 740 
   236 229 3 205 1 225 740 
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter   -222 696 -7 898 -1 082 456 
Övriga externa kostnader   -433 516 -373 245 -5 840 651 
Personalkostnader    -293 977 -44 835 -1 066 130 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

   
-12 500 

 
0 

 
-37 500 

   962 689 -425 978 -8 026 737 
Rörelseresultat   -726 460 -422 773 -6 800 997 

Resultat från finansiella investeringar      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   0 0 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -22 0 -186 
   -22 0 -186 
Resultat efter finansiella poster   -726 482 -422 773 -6 801 183 

Skatt på periodens resultat    0 0 0 
Periodens resultat   -726 482 -422 773 -6 801 183 
      
Resultat per aktie   -0,11 -0,08 -1,02 



 

 

 

(SEK) 
 

2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 
Immateriella anläggningstillgångar 

   

Varumärken 62 500 112 500 75 000 

Summa anläggningstillgångar 62 500 112 500 75 000 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m.m.    

Färdiga varor och handelsvaror 396 955 0 227 372 

 396 955 0 227 372 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 47 613 0 21 882 

Övriga fordringar 93 716 49 765 293 754 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 169 000 20 000 169 000 

Kassa och bank 378 801 4 879 302 1 751 566 

Summa omsättningstillgångar 1 086 085 4 949 067 2 463 574 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 148 585 5 061 567 2 538 574 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 666 700 500 000 666 700 

 666 700 500 000 666 700 
Fritt eget kapital    

Balanserat resultat 958 654 4 654 232 7 759 837 

Periodens resultat -726 482 -422 773 -6 801 183 
 232 172 4 231 459 958 654 
Summa eget kapital 898 872 4 731 459 1 625 354 

 
Kortfristiga skulder 

   

Leverantörsskulder 136 064 115 271 641 100 

Övriga skulder 31 370 16 081 86 784 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 82 279 198 756 185 336 
 249 713 330 108 913 220 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 148 585 5 061 567 2 538 574 



 

 

 

iApotek Int AB 
Box 7352 

103 90 Stockholm 
 +46(0)8 – 121 48 539 

 

 

Sedermera Fondkommission 
Norra Vallgatan 64 

211 22 Malmö 
+46(0)-40 615 14 10 

 

 

 

 

Jan Hamberg 
Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag 

Östermalmsgatan 33 
114 26 Stockholm 
+46(0)8-247 870 

 
 

 

 

Euroclear Sweden AB 
Klarabergsviadukten 63 

111 64 Stockholm 
+46(0)8-402 90 00 

 

http://www.allabolag.se/5565586947

