
MARKNADSINFORMATION KRING iAPOTEK INT AB 

Som tidigare kommunicerat påtog sig huvudägaren TiksPac ägaransvaret i iApotek och föreslog 
styrelseledamöter först efter att tidigare styrelse i iApotek informerat om att de avsåg påbörja en 
likvidationsprocess av bolaget om inga valbara ledamöter inför årsstämman 2021 fanns tillgängliga. 

Efter årsstämman i iApotek den 19 maj 2021 har den nytillträdda styrelsen påbörjat processen med att 
sätta sig in i koncernens olika verksamheter. För att inte framöver riskera att hamna i en ansvarsfråga 
informeras marknaden om följande; 

• Dotterbolaget Eprix AB består av, förutom det genomgående kommunicerade Apotek365.se, 
även av en helägd webbshop för vuxenleksaker med domänen Sexleksakeroutlet.se.  

• Eprix AB:s intäkter har fram till skiftet 2019/2020 uppskattningsvis, till 60 procent, bestått av 
försäljning av vuxenleksaker.  

• Trots att Apotek365.se och Sexleksakeroutlet.se är separata webbplatser och varumärken 
sker ingen särbokföring av intäkter, resultat eller lager vilket för utomstående omöjliggör att 
överblicka verksamhetens förutsättningar och risker. 

• iApotek har i sin marknadskommunikation förmedlat att Apotek365.se i närtid är redo att 
påbörja försäljning av receptbelagda läkemedel via sin webbshop. I själva verket saknas 
finansiella medel för att slutföra det tekniska integrationsarbetet varför det inte är rimligt 
med uppstart under innevarande år. 

• iApotek har i rapporten 19 maj 2021 kommunicerat ett negativt EBITDA resultat på -1 MSEK. 
I samtal med ledande befattningshavare har det framkommit att mer än hälften av utfallet 
beror på felaktig bokföring och periodisering vilket rimligtvis borde ha delgetts marknaden. 

• Den tidigare styrelsen har även kommunicerat att nuvarande nedgång i försäljningen främst 
beror på att omsättningen under föregående verksamhetsår varit onormalt hög (beroende 
på framför allt handspritsförsäljning under pandemin) varför jämförelsen blir orättvis. Efter 
en inledande analys är den nya styrelsens uppfattning till den kraftiga intäktsminskningen en 
kombination av att försäljningen av vuxenleksaker dramatiskt minskat samtidigt som 
försäljningen via Apotek365.se bromsat in.    

• Fram till rapporten 19 maj 2021 har iApotek konsekvent informerat marknaden om positivt 
EBITDA vilket gett sken av en kassaflödesmässigt välmående koncern. Ny styrelse kan tyvärr 
konstatera att koncernens kassa i själva verket är kraftigt ansträngd och att verksamheten, 
på nuvarande kostnadsnivåer, redan under kommande kvartal behöver ett ansenligt 
kapitaltillskott för att upprätthålla sin befintliga struktur.  
 
För att säkerställa koncernens framtid tvingas styrelsen omedelbart vidta rationaliseringar 
och genomföra kraftfulla åtgärder för att förbättra kassaflödet vilket inte utesluter att 
tillfälligtvis även pausa integrationer för receptbelagda läkemedel då verksamheten i 
dagsläget saknar finansiella medel för att slutföra integrationen.  

Den totala avsaknaden av kassaflödeskontroll, finansiella mål, nyckeltal och budgetar tvingar 
vidare den nya styrelsen att, tillsammans med den nytillträdda revisorn, skyndsamt påbörja 
en djupgående verksamhetsgranskning. Under analysarbetet kommer även ansvarsfrågan för 
tidigare befattningshavarna prövas.   
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