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2018 har varit utvecklingens år för iApotek. Bolaget har gått från att vara ett verksamhetsbolag med en omsättning på
1,2 MSEK under 2017 till en koncern med betydligt större omsättning genom förvärven av Svea Apotek (PharmArt AB)
och Eprix AB. Utifrån omsättningen under oktober och november (dec ej klar än) skulle en pro forma årsomsättning
baserat på dessa månader uppgå till ca 40 MSEK.

Bolaget har inlett det nya året i full fart. Båda våra förvärvsbolag har visar en fortsatt stark tillväxtfas. Vårt fokus ligger på att dra nytta av de synergieffekter,
kunskap och erfarenhet som våra nya medarbetare och ägare besitter för att fortsätta att utveckla koncernen långsiktigt och ta större marknadsandelar.
Under sista kvartalet 2018 har vi arbetat med att effektivisera organisationen i stort. Numera sköts all logistik och distribution av produkter som säljs online
“in house” av Eprix. Conny Palmkvist som är VD i Eprix har lång och gedigen erfarenhet av just e-handel och logistik vilket är en nyckelfaktor för att vi på
bästa och mest effektiva sätt kan ta nästa kliv framåt i utvecklingen i vår verksamhet.  

Bolaget har också nylanserat plattformen iApotek.se som ett steg i processen för att uppnå ett mer effektivt sätt att administrera, hantera och leverera våra
produkter till kund då vi numera kommer att arbeta med ett gemensamt sortiment och lager i koncernen. Detta resulterar i att vi kan hålla kortare
leveranstider, erbjuda ett mer attraktivt sortiment och bidrar samtidigt till att kostnaderna hålls nere.

Koncernen har dels en klassisk apoteksrörelse som bedriver handel genom butik i A-läge med fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket i form av Svea
Apotek och dels ett mer renodlat e-handelsbolag i Eprix. Båda bolagen styrs med imponerande hand framåt av Freidoun Albertioni respektive Conny
Palmkvist och kombinationen av de två drivs och kunskaper har verkligen öppnat upp möjligheterna ytterligare för att utveckla koncernen vidare på alla plan.

Vi kommer fortsatt under året att kommunicera månadsrapporter och lägesuppdateringar löpande för koncernen.

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Christian Kronegård

ir(at)iapotek.se

www.iapotek.se

iApotek

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser.
iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-
handelsplattform www.iapotek.se och www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek bedriver också
försäljning av receptbelagda- och receptfria läkemedel genom sitt dotterbolag PharmArt AB som har fullständiga tillstånd från Läkemedelsverket.


