Inbjudan till teckning av aktier i
Medhelp Care Aktiebolag (publ) inför notering
på Nasdaq First North Growth Market
Första handelsdag 26 oktober 2021

Detta prospekt godkändes av Finansinspektionen den 23 september 2021. Prospektet är giltigt i högst tolv månader från detta datum under förutsättning
att Medhelp Care Aktiebolag (publ) fullgör skyldigheten att enligt förordning (EU) 2017/1129 Prospektförordningen, om tillämpligt, tillhandahålla tillägg
till prospektet i det fall nya omständigheter av betydelse, sakfel eller väsentliga felaktigheter inträffar som kan påverka bedömningen av värdepapperen.
Skyldigheten att upprätta tillägg till prospekt gäller från tidpunkten från godkännandet till utgången av teckningstiden. Bolaget har ingen skyldighet att efter
teckningstidens utgång upprätta tillägg till prospekt.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE
Allmänt
Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats
med anledning av att styrelsen i Medhelp Care
Aktiebolag (publ), med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 10 juni 2021, har beslutat om ett
erbjudande till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt
att teckna högst 5 434 782 aktier i Medhelp Care
Aktiebolag (publ) i enlighet med villkoren i detta
Prospekt (”Erbjudandet”). Med ”MedHelp” eller
”Bolaget” avses Medhelp Care Aktiebolag (publ),
org.nr. 556583–0691, ett svenskt publikt aktiebolag. Eminova Partners AB (”Eminova Partners”)
är MedHelps finansiella rådgivare i samband
med Erbjudandet. Vid hänvisningar till ”Nasdaq
First North Growth Market” eller ”First North”
avses, i enlighet med Europaparlamentets och
Rådets direktiv (EU) 2014/65, den multilaterala
handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små
och medelstora företag som bedrivs av Nasdaq
Stockholm AB. Vid hänvisning till ”Euroclear
Sweden” åsyftas Euroclear Sweden AB som är
kontoförande institut.

Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU)
2017/1129 (”Prospektförordningen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som
behörig myndighet enligt Prospektförordningen.
Finansinspektionen godkänner Prospektet enbart
i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges
i Prospektförordningen. Detta godkännande bör
inte betraktas som något slags stöd för kvaliteten
på de värdepapper som avses i Prospektet.
Varje investerare bör göra sin egen bedömning

huruvida det är lämpligt att investera i dessa
värdepapper. För Prospektet gäller svensk
rätt. Tvist med anledning av Prospektet och
därmed sammanhängande rättsförhållanden
ska avgöras av svensk domstol exklusivt,
varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första
instans.
Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten
av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I
andra medlemsstater inom EES där Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbjudande av
aktier endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder. MedHelp har inte vidtagit och
kommer inte vidta några åtgärder för att tillåta
ett erbjudande till allmänheten och någon annan
jurisdiktion än Sverige. Inga aktier får erbjudas,
säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller
till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än de som följer av svensk
rätt eller annars strider mot reglerna i sådan
jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning
av undantag från sådan åtgärd. Anmälan om
förvärv av värdepapper i strid med ovanstående
begränsningar kan vara ogiltig. Personer som
mottar exemplar av Prospektet, eller önskar att
investera i MedHelp, måste informera sig om och
följa nämnda begränsningar. Åtgärder i strid med
begränsningarna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. MedHelp förbehåller sig
rätten att, efter eget bestämmande, ogiltigförklara
aktieteckning/anmälan om aktieteckning som
MedHelp, eller dess rådgivare, anser kan inbegripa
en överträdelse eller ett åsidosättande av lagar,
reglar eller föreskrifter i någon jurisdiktion. Inga
aktier eller andra värdepapper utgivna av MedHelp har registrerats eller kommer att registreras
enligt United States Securities Act från 1933,
enligt dess senaste lydelse, eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA, inklusive District of Columbia.

Framåtriktade uttalanden och resultatprognos
Prospektet innehåller vissa framåtriktade
uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden
är uttalanden som inte relaterar till historiska
fakta och händelser och sådana uttalanden och
åsikter som rör framtiden och som, till exempel,
innehåller formuleringar som ”antar”, ”anser”,

”avser”, ”bedömer”, ”beräknar”, ”borde”, ”bör”,
”enligt uppskattningar”, ”förutser”, ”förutsäger”,
”förväntar”, ”har åsikten”, ”kan”, ”kommer att”,
”planerar”, ”planlägger”, ”potentiell”, ”prognostiserar”, ”skulle kunna”, ”såvitt känt”, ”tror”, eller
liknande uttryck, där avsikten är att identifiera
ett uttalande som framåtriktat. Detta gäller,
framförallt, uttalanden och åsikter i Prospektet
som behandlar kommande ekonomisk avkastning,
planer och förväntningar för Bolagets verksamhet och styrning, framtida tillväxt och lönsamhet
samt den generella ekonomiska och juridiska
miljön och andra frågeställningar som rör Bolaget.
Framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande
beräkningar och antaganden som görs på grundval av vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden påverkas av risker, osäkerheter och
andra faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella
ställning och rörelseresultat, kommer att skilja sig
från resultaten, eller inte uppfylla de förväntningar
som uttryckligen eller underförstått har antagits
eller beskrivits i dessa uttalanden, eller visar
sig vara mindre gynnsamma än resultaten som
uttryckligen eller underförstått har antagits eller
beskrivits i dessa uttalanden. På motsvarande
sätt bör potentiella investerare inte sätta orimligt
hög tilltro till dessa framåtriktade uttalanden och
de rekommenderas starkt att läsa Prospektet i
sin helhet. Varken Bolaget eller Eminova Partners
kan lämna garantier för den framtida riktigheten
hos de presenterade åsikterna, eller huruvida de
förutspådda utvecklingarna faktiskt kommer att
inträffa.
Med anledning av de risker, osäkerheter och antaganden som sammanhänger med framåtriktade
uttalanden, är det möjligt att de i Prospektet
nämnda framtida händelserna inte kommer att
inträffa. De framåtriktade uppskattningar och
förhandsberäkningar som härstammar från tredjepartsstudier och hänvisas till i Prospektet kan visa
sig vara inkorrekta. Faktiska resultat, genomförande eller händelser kan skilja sig i betydande
grad från vad som angetts i sådana uttalanden till
följd av, utan begränsning: ändringar av allmänna
ekonomiska förhållanden, framförallt ekonomiska
förhållanden på marknader där Bolaget verkar,
ändrade räntenivåer, ändrade valutakurser,
ändrade konkurrensnivåer, ändringar i lagar och
förordningar samt förekomsten av olyckor eller
skador.
Efter Prospektets offentliggörande åtar sig varken
Bolagets eller Eminova Partners, om det inte föreskrivs enligt lag eller i Nasdaq First North Growth
Markets regelverk för emittenter, att uppdatera
framåtriktade uttalanden eller anpassa dessa
framåtriktade uttalanden efter faktiska händelser
eller utvecklingar.

Bransch- och marknadsinformation
Prospektet innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till MedHelps verksamhet och
den marknad som MedHelp är verksam på. Om
inte annat anges är sådan information baserad på
Bolagets analys av flera olika källor. I branschpublikationer eller rapporter anges vanligen att
information som återges däri har erhållits från
källor som bedöms vara tillförlitliga, men att
riktigheten och fullständigheten i sådan information inte kan garanteras. Varken MedHelp eller
Eminova Partners har verifierat informationen,
och kan därför inte garantera korrektheten, i den
bransch- och marknadsinformation som återges i
Prospektet och som har hämtats från eller härrör
från branschpublikationer eller rapporter. Sådan
information är baserad på marknadsundersökningar, vilka till sin natur är baserade på urval och
subjektiva bedömningar, däribland bedömningar
om vilken typ av produkter och transaktioner
som borde inkluderas i den relevanta marknaden,
både av de som utför undersökningar och de som
tillfrågats.
Prospektet innehåller också uppskattningar av
marknadsdata och information härledd därifrån
och som inte kan inhämtas från publikationer av
marknadsundersökningsinstitutioner eller några
andra oberoende källor. Sådan information har
tagits fram av MedHelp baserat på tredjepartskällor och Bolagets egna interna uppskattningar.
I många fall finns det inte någon publik tillgänglig
information och sådana marknadsdata från exem-
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pelvis branschorganisationer, myndigheter eller
andra organisationer eller institutioner. MedHelp
anser att dess uppskattningar av marknadsdata
och information härledd därifrån är användbara
för att ge investerare en bättre förståelse av såväl
branschen i vilken Bolaget verkar som MedHelps
ställning inom branschen. Informationen från tredje man har återgetts korrekt och, såvitt MedHelp
känner till och kan utröna av sådan information,
har inga sakförhållanden utelämnats som skulle
göra den återgivna informationen felaktig eller
vilseledande.

Viktig information om First North
Styrelsen för Bolaget har begärt Nasdaq
Stockholm AB:s bedömning av huruvida Bolaget
uppfyller noteringskraven på First North.
Upptagande till handel på First North är villkorat
av godkännande av Nasdaq Stockholm AB
med förbehåll för att sedvanliga villkor uppfylls,
däribland att emissionslikviden från Erbjudandet täcker Bolagets behov av rörelsekapital för
den kommande tolvmånadersperioden och att
erforderlig ägarspridning uppnås senast första
dag för handel i Bolagets aktier. First North är en
MTF-plattform registrerad som en tillväxtmarknad
för små och medelstora företag, i enlighet med
direktivet om marknader för finansiella instrument
(EU 2014/65), så som det implementerats i den
nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och
Sverige, driven av en börs inom Nasdaq-koncernen. Emittenter på First North omfattas inte
av samma bestämmelser som emittenter på
en reglerad huvudmarknad, såsom definierats
i EU-lagstiftningen (implementerad i nationell
rätt). De lyder istället under en mindre omfattande uppsättning av regler som är anpassade för
mindre tillväxtbolag. Risken med att investera i en
emittent på First North kan därför vara högre än
vid investering i en emittent på huvudmarknaden.
Alla emittenter med aktier noterade för handel på
First North har en Certified Adviser som övervakar
att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB
godkänner ansökan om upptagande till handel.
Eminova Fondkommission AB (”Eminova Fondkommission”) är utsedd till Certified Adviser för
MedHelp vid kommande notering på Nasdaq First
North Growth Market, förutsatt att kraven för
notering är uppfyllda.

Presentation av finansiell information
MedHelps reviderade årsredovisningar för
räkenskapsåren 2020 och 2019, vilka har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3), införlivas genom hänvisning och utgör en
del av Prospektet. Den finansiella informationen
avseende halvår som införlivas genom hänvisning
och utgör en del av Prospektet är hämtad från
Bolagets oreviderade delårsrapport som avser
koncernen för perioden januari-juni 2021.
Delårsrapporten är upprättad för att presenteras
i Prospektet, har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets årsredovisningar
och har inte granskats av Bolagets revisor. Om
inget annat uttryckligen anges har ingen finansiell
information i Prospektet reviderats eller granskats
av Bolagets revisor. Alla finansiella belopp anges
i svenska kronor (”SEK”), om inte annat anges.
”TSEK” står för tusen svenska kronor, ”MSEK”
står för miljoner svenska kronor, "EUR" står för
euro och "MEUR" står för miljoner euro.

Rådgivare

Eminova Partners är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget i
samband med Erbjudandet och har biträtt Bolaget
vid upprättande av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet rörande MedHelp härrör från
Bolaget, friskriver sig Eminova Partners och Advokatfirman Schjødt från allt ansvar i förhållande till
befintliga eller blivande aktieägare i MedHelp och
avseende andra direkt eller indirekt ekonomiska
konsekvenser till följd av investerings- eller andra
beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter
från Prospektet. Eminova Fondkommission är
emissionsinstitut i Erbjudandet samt Bolagets
Certified Adviser vid kommande notering.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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HANDLINGAR SOM INFÖRLIVAS
GENOM HÄNVISNING

Införlivade via hänvisning:

Investerare bör ta del av all den informationen som
införlivas i Prospektet genom hänvisning och informationen, till vilken hänvisning sker, ska läsas som en del
av Prospektet. Nedan angiven information som del av
följande dokument ska anses införlivade i Prospektet
genom hänvisning. Kopior av Prospektet och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas
från MedHelp elektroniskt via Bolagets webbplats,
www.medhelp.se, eller erhållas av Bolaget i pappersformat via Bolagets huvudkontor med adress: Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm. De delar av dokumentet som
inte införlivas är antingen inte relevanta för investerare
eller så återges motsvarande information på en annan
plats i Prospektet.
Observera att informationen på MedHelps eller tredje
parts hemsida inte ingår i Prospektet såvida inte denna
information införlivas i Prospektet genom hänvisning.
Informationen på MedHelps eller tredje parts hemsida
har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

1
2
3

https://www.medhelp.se/arsredovisning-2019-medhelp-care-ab
https://www.medhelp.se/arsredovisning-2020-medhelp-care-ab
https://www.medhelp.se/delarsrapport-q2-2021-medhelp-care-ab
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•

MedHelps årsredovisning för räkenskapsåret 2019
(resultaträkning s.3, balansräkning s.4–5 och noter
s.6–10) med tillhörande revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2019 på s.11–12.1

•

MedHelps årsredovisning för räkenskapsåret 2020
(resultaträkning s.3, balansräkning s.4–5 och noter
s.6–10) med tillhörande revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2020 på s.11–12.2

•

MedHelps oreviderade delårsrapport avseende
koncernen för perioden 1 januari 2021 - 30 juni
2021 (koncernens resultaträkning s. 3, koncernens
balansräkning s. 4 och koncernens kassaflödesanalys s. 5).3

SAMMANFATTNING

Inledning
1.1

Värdepapperens
namn och ISIN

Medhelp Care Aktiebolag (publ) med kortnamn MEDHLP
ISIN-kod: SE0016799001

1.2

Namn och kontaktuppgifter för
emittenten

Namn: Medhelp Care Aktiebolag (publ)
Adress: Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm, Sverige
Besöksadress: Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm, Sverige
Telefon: 08-528 528 00
Hemsida: www.medhelp.se
Organisationsnummer: 556583–0691
LEI-kod: 894500VERWYG8KWKTV93

1.3

Namn och kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som
godkänt Prospektet

Den behöriga myndighet som godkänt Prospektet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, tel 08408 980 00, www.fi.se.

1.4

Datum för godkännande av Prospektet

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 23 september 2021.

1.5

Meddelanden

Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet. Alla beslut om att investera i värdepappren bör grundas på att investeraren studerar hela EU-tillväxtprospektet.
Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.
När ett yrkande relaterat till information i EU-tillväxtprospektet görs i domstol kan den investerare som är
kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta
EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.
Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat denna sammanfattning (inklusive
översättningar), men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med
de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet
inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda
värdepapperna.

Nyckelinformation om emittenten
2.1

Information om emittenten

Medhelp Care Aktiebolag (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades i Sverige den 30 december
1999. MedHelps verksamhet bedrivs enligt svensk rätt och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen
har sitt säte i Stockholms kommun.
MedHelp är ett svenskt SaaS-bolag. Det huvudsakliga föremålet för MedHelps verksamhet är att erbjuda en
molnplattform för datadriven företagshälsa på prenumerationsbasis samt tillhörande tjänster för en effektiv,
säker och faktaorienterad hantering av sjukfrånvaro ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bolagets verkställande direktör är Tobias Ekros.
Av nedanstående tabell framgår Bolagets aktieägare med minst 5 procent av aktierna och röstetalet i Bolaget
per datumet för Prospektets offentliggörande. Bolaget kontrolleras av Mark Hauschildt som via bolag innehar
cirka 83,8 procent av antalet aktier och röster i MedHelp.

2.2

4
5

Finansiell
nyckelinformation*

Aktieägare

Antal aktier

Andel av aktier och röster (%)

Mark Hauschildt (via bolag) 4

20 960 000

83,8

Tobias Ekros (via bolag) 5

1 250 000

5,0

Övriga

2 790 000

11,2

Totalt

25 000 000

100

Finansiell information som redovisas nedan avseende helår är hämtade från Bolagets reviderade årsredovisningar
för räkenskapsåren 2019 och 2020, vilka avser moderbolaget Medhelp Care Aktiebolag (publ). Finansiell
information som redovisas nedan avseende halvår är hämtad från Bolagets oreviderade delårsrapport för
perioden januari-juni 2021, vilken avser koncernen. Då delårsrapporten är upprättad på koncernbasis ska det
noteras att reviderade tal hämtade ur Bolagets årsredovisningar för 2019 och 2020 avseende moderbolaget
nödvändigtvis inte är jämförbara med tal hämtade ur Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden januari-juni
2021.

Ägandet avser indirekt innehav i Bolaget via MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB som kontrolleras av Mark Hauschildt.
Ägandet avser indirekt innehav i Bolaget via Meddet AB.
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SAMMANFATTNING

2.2

Finansiell
nyckelinformation*

Resultaträkning i sammandrag
(TSEK)

Ej reviderat
H1 2021
Koncernen

Ej reviderat
H1 2020
Koncernen

Reviderat
2020
Moderbolaget

Reviderat
2019
Moderbolaget
62 446

NETTOOMSÄTTNING

41 285

40 162

67 055

RÖRELSERESULTAT

-498

4 439

6 535

6 279

ÅRETS RESULTAT

-694

4 255

2 934

4 583

Balansräkning i sammandrag
(TSEK)

Ej reviderat
2021-06-30
Koncernen

Ej reviderat
2020-06-30
Koncernen

Reviderat
2020-12-31
Moderbolaget

Reviderat
2019-12-31
Moderbolaget

57 638

55 647

47 477

43 353

7 981

9 996

8 675

5 741

Ej reviderat
H1 2021 Koncernen

Ej reviderat
H1 2020
Koncernen

SUMMA TILLGÅNGAR
SUMMA EGET KAPITAL
Kassaflödesanalys i sammandrag
(TSEK)

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

7 767

15 037

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-7 943

-15 861

198

843

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

*Bolaget har ej inkluderat kassaflödesanalyser i sina årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020.
2.3

Huvudsakliga risker
för MedHelp

IT-system och tekniska risker
MedHelp är beroende av en effektiv och oavbruten drift hos olika IT-system för sin verksamhet. Ett omfattande
haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka förmågan att bedriva verksamhet och leverera tjänster
till kunder. För det fall MedHelp brister i leverans av tjänster till kunder kan Bolaget komma att ådra sig ansvar
eller erhålla missnöjda kunder som avstår från att förnya sina licenser. Bolagets anseende kan därtill komma att
försämras vilket kan påverka nykundsförsäljning och omsättningstillväxt negativt.
MedHelps verksamhet innefattar användning och lagring av data från kunder och information om
arbetstagare. Trots Bolagets omfattande åtgärder för att upprätthålla fullgod säkerhet, bevarande av
personuppgiftsintegritet samt skydd av information föreligger en risk att Bolagets säkerhetsåtgärder är
förenade med brister och att detta inte är tillräckligt för att förhindra olovligt intrång eller att personuppgifter
alternativt skyddad information röjs. Detta skulle kunna skada Bolagets anseende och medföra att Bolaget
blir skadeståndsansvarigt eller bli föremål för administrativa sanktionsavgifter, vilket skulle kunna medföra
förlorade intäkter och/eller ökade kostnader. Infriande av någon sådan händelse skulle kunna medföra en hög
negativ inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är medelhög.
Risker relaterade till dataskydd
MedHelp inhämtar och behåller personlig information avseende arbetstagare erhållen från sina kunder,
bland annat bestående av hemadresser, namn, telefonnummer och hälsodata, som en del av verksamheten
och Bolaget är således skyldigt att uppfylla tillämpliga lagar avseende dataskydd. Sedan den 25 maj 2018
är Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) tillämplig i samtliga EU:s medlemsländer och har ersatt tidigare
och kompletterar befintliga nationella dataskyddslagar. Det finns en risk att Bolagets befintliga procedurer
för dataskydd inte är i linje med kraven enligt GDPR. Eventuell bristande efterlevnad avseende GDPR kan
ge upphov till väsentliga administrativa sanktioner, utöver sådan skada på anseende som orsakas av sådan
bristande efterlevnad av reglerna. Bolagets bristande efterlevnad av tillämplig lagstiftning angående dataskydd
kan därför ha en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är medelhög.
Beroende av samarbetspartners
Bolaget är beroende av samarbetspartners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med
etablerade aktörer på marknaden. MedHelps samarbetspartners är knappt 20 till antalet och inkluderar
två stora aktörer i Avonova och Feelgood. Det finns en risk att någon av dessa partners skulle försättas i en
position som försvårar eller försenar partners åtaganden inom ram för samarbetet eller affärsförhållandet.
Det finns vidare en risk att samarbetspartners av olika anledningar väljer att avsluta sina samarbeten med
MedHelp. Bolaget bedömer att denna risk, för det fall den skulle realiseras, skulle ha en medelhög inverkan på
Bolagets verksamhet och lönsamhet.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är medelhög.
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Konkurrens
MedHelp utvecklar och levererar en digital plattform och riktar sig till företag och andra organisationer. Bolaget
verkar inom en marknad inom vilken ett flertal bolag tillhandahåller produkter och tjänster som potentiellt,
direkt eller indirekt, kan konkurrera med Bolagets plattform, till exempel mjukvarubolag som utvecklar HRsystem. Några av MedHelps främsta konkurrenter är Previa, Aino Health samt bolag som erbjuder HR-system
med funktioner liknande funktionerna som Bolaget erbjuder. Bolagets konkurrenter kan komma att utveckla
produkter som är mer effektiva, prisvärda, kvalitativa och/eller användbara än vad MedHelp kan erbjuda.
Vidare kan konkurrenter förfoga över större ekonomiska resurser samt i övrigt ha bättre förutsättningar för att
utveckla och nå kommersiell framgång. MedHelps konkurrenskraft är starkt relaterad till Bolagets förmåga att
ligga i framkant och tillhandahålla ett produkterbjudande som ligger i paritet med rådande marknadsbehov
och marknadsefterfrågan. Den teknik som först når genombrott och uppnår betydande marknadspenetration
kan komma att bli dominerande, varvid konkurrerande tekniker riskerar få begränsat, om något, genomslag.
Forskning och utveckling tillika marknadsaktiviteter inom konkurrerande företag kan därmed göra Bolagets
produkter obsoleta eller mindre efterfrågade. Det föreligger således en risk att MedHelp inte har tillräcklig
förmåga att uthålligt hävda sig i konkurrensen. Bolaget bedömer att denna risk, för det fall den skulle realiseras,
skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets framtida intjäningsförmåga och lönsamhet.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är medelhög.
Beroende av kvalificerad personal
MedHelp kan betraktas som en liten organisation, mätt i såväl omsättning som antal anställda och i övrigt
engagerade personer. Bolagets framgång är beroende av den omfattande kompetens och erfarenhet som
styrelsen, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner besitter. Dessa personers arbete bedöms
vara av stor betydelse för Bolagets fortsatta operationella och finansiella utveckling. Det föreligger risk att en
eller flera av nyckelpersonerna väljer att avsluta sin anställning eller sitt engagemang i Bolaget, vilket skulle
kunna föranleda att MedHelp snabbt behöver finna kvalificerade ersättare. Sådana rekryteringsprocesser
kan komma att ske på icke-tillfredställande villkor samt bli tidsmässigt utdragna och kostsamma, vilket bland
annat kan föranleda förseningar i Bolagets marknadsexpansion. Det är därmed av stor betydelse att Bolaget
kan behålla och rekrytera kvalificerade medarbetare, såsom säljare och utvecklare, för att säkerställa en
uthållig kompetensnivå i Bolaget. Bolaget bedömer att denna risk, för det fall den skulle realiseras, skulle ha en
medelhög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och utveckling.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att risken som beskrivs ovan inträffar är låg.
Teknisk utveckling och förändring
MedHelp är verksamt inom en marknad, som leverantör av SaaS-tjänst, som i hög grad påverkas och utvecklas
av den snabba teknikutvecklingen inom IT-området. Bolagets digitala plattform är relativt ny och kommer
framgent vara föremål för vidareutveckling och olika typer av integrationslösningar. Förseningar i Bolagets
utvecklingsarbete eller oförmåga att hantera den tekniska utvecklingen kan medföra minskad eller utebliven
konkurrenskraft för Bolaget, vilket skulle medföra en medelhög negativ inverkan på Bolagets framtida
intjäningsförmåga och lönsamhet.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att risken som beskrivs ovan inträffar är låg.
Beroende av underleverantörer
Bolaget förlitar sig på underleverantörer för att leverera vissa tjänster som Bolaget har anlitats för att utföra.
Bolagets verksamhet är beroende av förmågan hos dessa underleverantörer att leverera tjänster i rätt tid, till
rätt kvalitet och i enlighet med Bolagets servicestandarder. Exempelvis finns ett sådant beroende i förhållande
till systerbolaget och underleverantören Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB:s sjukvårdsrådgivning och
kommunikationsplattform.
Det finns en risk att Bolagets underleverantörer inte kommer att kunna möta framtida krav på tjänster i rätt
tid. Om Bolaget upplever begränsningar i underleverantörernas förmåga att tillhandahålla tjänsterna eller
om underleverantörer säger upp leverantörsavtalen med Bolaget kan det påverka Bolagets kundrelationer
och möjligheter att tillhandahålla tjänster i enlighet med kundavtalen negativt till dess alternativa lösningar
kan utvecklas. Om Bolaget måste identifiera alternativa underleverantörer för någon av tjänsterna kan
urvalsprocessen och godkännande av nya underleverantörer ta lång tid och orsaka ökade servicekostnader och
förseningar i tillhandahållandet av tjänsterna till kunderna. Varje längre avbrott i tillhandahållandet av någon av
nyckeltjänsterna kan störa Bolagets verksamhet och ha en låg inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

Nyckelinformation om Bolagets värdepapper
3.1

Information om
värdepapperen, rättigheter förenad med
värdepapperen och
utdelningspolicy

Allmän information
Erbjudandet avser högst 5 434 782 aktier motsvarande en bruttoemissionslikvid om högst cirka 50 MSEK.
Samtliga aktier i Erbjudandet emitteras i enlighet med svensk lagstiftning och i svenska kronor. ISIN-koden
för Bolagets aktie är SE0016799001. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt
inbetalda. Per datumet för Prospektet uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 500 000 SEK, fördelat på 25 000 000
aktier. Kvotvärdet är 0,02 SEK.
Rösträtt
Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma och varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som
aktieägaren innehar i Bolaget.
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Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt aktiebolagslagen företrädesrätt att teckna sådana värdepapper
i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen.
Rätt till utdelning och behållning vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i
händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning
tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier i
den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant
belopp per aktie genom Euroclear Sweden, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning). Om
aktieägarna inte kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende vinstutdelningsbeloppet under en tid som begränsas genom regler om tioårig preskription. Vid preskription tillfaller
vinstutdelningsbeloppet Bolaget. Det finns inga restriktioner avseende rätten till vinstutdelning för aktieägare
bosatta utanför Sverige.
Utdelningspolicy
Bolaget har per dagen för Prospektet inte antagit någon utdelningspolicy. MedHelp befinner sig i en utvecklings- och expansionsfas. För närvarande har därför styrelsen för avsikt att låta Bolaget balansera eventuella
vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta
utdelningar betalas inom de närmaste åren. Ingen utdelning lämnades för räkenskapsåren 2019 och 2020.
3.2

Plats för handel

MedHelp har vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande bedömts uppfylla noteringskrav på Nasdaq First
North Growth Market med förbehåll för att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls senast första
dag för handel i Bolagets aktier. Bolagets styrelse avser att påbörja handel av Bolagets aktier på Nasdaq First
North Growth Market den 26 oktober 2021.

3.3

Garantier som värdepapperen omfattas av

Värdepapperna omfattas inte av några garantier.

3.4

Huvudsakliga risker
som är specifika för
värdepapperen

Priset på MedHelps aktie kan vara volatilt och potentiella investerare kan förlora hela eller delar av
sin investering
Före Erbjudandet förekommer ingen organiserad handel med Bolagets aktier. Aktiekursen för nyligen noterade
bolag kan vara särskilt volatil under en period efter noteringen och det föreligger en risk för att marknaden
inte kommer att vara aktiv och likvid, eller att en aktiv och likvid marknad inte består. Priset i Erbjudandet har
fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Eminova Partners baserat på ett antal faktorer, inklusive förhandlingar med de som åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet, sondering med och intresse från andra investerare av institutionell karaktär, värderingen av liknande börsnoterade bolag, värderingsmultiplar vid tidigare
genomförda börsnoteringar av motsvarande bolag, rådande marknadsläge samt uppskattningar om MedHelps
verksamhetsinriktning, intjäningsförmåga, finansiella ställning och tillväxtförutsättningar. Detta pris kommer
inte nödvändigtvis spegla det pris som investerare på marknaden är villiga att köpa och sälja aktierna för efter
Erbjudandet. Skillnaden mellan köp- och säljpriset kan variera väsentligt från tid till annan, vilket gör det svårare
för en aktieägare att sälja aktier vid en viss tidpunkt och till önskat pris. Ovanstående kan ha en negativ påverkan på aktiernas likviditet och kan resultera i låg handelsvolym. Likviditeten i aktien kan negativt påverka den
kurs till vilken en investerare i Bolagets aktie kan avyttra aktierna. Eftersom en investering i aktier kan sjunka i
värde finns det en risk att en investerare inte får tillbaka det investerade kapitalet.

Information om Erbjudandet
4.1

Villkor och tidsplan för
Erbjudandet

Erbjudandet
Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt inbjuds att teckna aktier i
MedHelp, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, inför notering på Nasdaq First North Growth Market.
Erbjudandets storlek
Erbjudandet omfattar högst 5 434 782 aktier, motsvarande en bruttoemissionslikvid om högst 49 999 994,40
SEK.
Värdering
MedHelp värderas till 230 MSEK före Erbjudandet.
Teckningskurs
Priset per aktie har fastställts till 9,20 SEK. Courtage utgår ej.
Teckningstid
Teckningstiden för aktier är från och med den 27 september 2021 till och med den 11 oktober 2021. Om styrelsen beslutar att förlänga teckningstiden för Erbjudandet kommer detta att meddelas genom pressmeddelande
senast den 11 oktober 2021.
Minsta teckningspost
Minsta teckningspost är 590 aktier, motsvarande 5 428 SEK.
Utspädning
Antalet aktier kommer, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, att öka med 5 434 782, från 25 000 000 till
30 434 782, vilket motsvarar en utspädning om cirka 18 procent av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.
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Teckningsåtaganden
Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om totalt 40 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Erbjudandet.
Kostnader för Erbjudandet
Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 4 MSEK, huvudsakligen bestående av ersättningar till finansiell
och legal rådgivare samt andra administrativa kostnader i anslutning till Erbjudandet.
Kostnader som åläggs investerare
Inga kostnader föreligger för investerare som deltar i Erbjudandet.
4.2

Motiv till Erbjudandet
och användning av
emissionslikvid

Under de senaste åren har MedHelp arbetat fram en helt ny molnbaserad plattform som lagt grunden till en
mer skalbar expansion som möjliggör att möta kundernas och lagstiftarnas högt ställda krav på informationssäkerhet. Motivet för Erbjudandet är att MedHelp nu med sin frigjorda potential ser en möjlighet att påskynda
tillväxten och öka kännedomen om Bolagets lösning på marknaden genom att trappa upp takten i produktutvecklingen, stärka marknadsföringen och försäljningen genom fler resurser samt öka sin närvaro i flera nordiska
länder. Detta ligger i linje med Bolagets målsättning att skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro, sänkta
sjukfrånvarokostnader och lägre produktionsbortfall för såväl svenska som europeiska företag. Mot bakgrund
av detta har ledning och styrelse i MedHelp bedömt att det är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen
och ansöka om en notering på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets styrelse avser att fullfölja ansökan om upptagande av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth
Market där första handelsdag uppskattas till den 26 oktober 2021. En notering på Nasdaq First North Growth
Market ger vidare Bolaget en bredare aktieägarbas och möjliggör en ökad tillgång till den svenska kapitalmarknaden— samt är den handelsplats som MedHelp bedömer passa framtida ambitioner att växa internationellt
med Europa som huvudsaklig bas, både vad gäller verksamheten och kretsen av investerare.
Bolagets tillväxtstrategi ställer krav på förstärkning av rörelsekapitalet, vilket ligger till grund för motivet till Erbjudandet. Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet före genomförandet av Erbjudandet) inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolvmånadersperioden givet nuvarande affärsplan. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i februari 2022.
Bolagets rörelsekapitalunderskott under den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 14 MSEK givet
nuvarande affärsplan. I det fall de som lämnat teckningsåtaganden inte uppfyller sina åtaganden och/eller om
Erbjudandet inte skulle tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste tolvmånadersperioden säkerställs kan styrelsen komma att behöva söka alternativ finansiering för att fullfölja sin affärsplan,
exempelvis via riktad emission eller upptagande av lånefinansiering. Om Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital, kan Bolaget komma att behöva vidta
åtgärder såsom att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.
Det är inte säkert att Bolaget i ett sådant scenario lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att eventuella
verksamhetsåtgärder får önskad effekt.
Bolagets kostnader relaterade till Erbjudandet uppskattas till cirka 4 MSEK. Med beaktning till angivna emissionskostnader tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 46 MSEK om Erbjudandet tecknas fullt ut. Totalt utgör
teckningsåtaganden cirka 80 procent av Erbjudandet.
Nettolikviden avses i huvudsak att användas enligt följande:
Användningsområde

Andel av nettolikvid (%)

1. Produktutveckling och teknik

ca 40

a. Integrationer med affärs- och HR-system
b. Dataexport och analytics
c. Extern hälsodataövervakning
d. Hälsoprognoser och prediktiva analyser (AI)
e. Internationalisering och anpassning till nationella krav och processer
f. Individuell rekommendation av företagshälsovårdstjänster
g. Regelefterlevnad

2. Marknadsföring och försäljning

ca 30

3. Internationalisering och overhead

ca 20

4. Produktionseffektivisering

ca 10

a. Digital media (Google, Facebook m.m.)
b. Produktion och ledning
c. Ytterligare säljresurser
d. Ytterligare resurser inom Customer Success
a. Etablering av säljkontor i Norge
b. Ytterligare marknadsföring och säljresurser i Danmark
c. Anställning av avtalsansvarig
a. Dynamisk sjukvårdsrådgivning
b. Omtag av kundtjänstfunktionen
c. Self-onboarding

Summa

100
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Intressen och intressekonflikter
Finansiell rådgivare till Bolaget är Eminova Partners och legal rådgivare är Advokatfirman Schjødt vilka bland
annat har bistått Bolaget i samband med upprättandet av Prospektet. Eminova Fondkommission är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Eminova Partners och Eminova Fondkommission erhåller en på förhand
avtalad ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och Advokatfirman Schjødt erhåller ersättning för utförda tjänster i samband med Erbjudandet enligt löpande räkning. Utöver vad som anges ovan har
Eminova Partners, Eminova Fondkommission och Advokatfirman Schjødt inga ekonomiska eller andra intressen
i Erbjudandet.
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ANSVARIGA PERSONER,
INFORMATION FRÅN TREDJE PART
OCH GODKÄNNANDE AV BEHÖRIG
MYNDIGHET
Ansvariga personer

Information från tredje part

Styrelsen för MedHelp är ansvarig för innehållet i
Prospektet. Såvitt styrelsen känner till överensstämmer
informationen i Prospektet med sakförhållandena och
ingen uppgift har utelämnats som sannolikt skulle kunna
påverka dess innebörd. Styrelsen för MedHelp består
per dagen för Prospektet av ordförande Thomas Nygren
och ledamöterna Anna Frick, Dennis Aerts, Eva Andersson och Magnus Waller.

Styrelsen försäkrar att information som har inhämtats
från tredje part i Prospektet har återgivits korrekt och
att – såvitt Bolaget känner till och kan utröna av information som har offentliggjorts av denna tredje part –
inga sakförhållanden har utelämnats som skulle kunna
göra den återgivna informationen felaktig eller vilseledande. Uttalanden i Prospektet grundar sig på styrelsens och ledningens bedömning om inga andra grunder
anges. Vissa delar av Prospektet innehåller referenser
till webbplatser. Informationen på dessa webbplatser
utgör inte en del av Prospektet, såvida webbplatserna
inte har införlivats genom hänvisning, och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Godkännande av behörig myndighet
Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som
behörig myndighet enligt Europaparlamentets och
Rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen
godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det
uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och
konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129.
Detta godkännande bör inte betraktas som något slags
stöd för den emittent som avses i detta Prospekt eller
något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som
avses i Prospekt. Prospektet har upprättats som ett
EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Investerare bör göra sin egen
bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i de
värdepapper som avses i Prospektet.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget är Eminova Partners och
legal rådgivare är Advokatfirman Schjødt vilka bland
annat har bistått Bolaget i samband med upprättandet
av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör
från Bolaget friskriver sig Eminova Partners och Advokatfirman Schjødt från allt ansvar i förhållande till befintliga och blivande aktieägare i Bolaget samt avseende
andra direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser
till följd av investerings- och andra beslut som helt
eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Eminova
Fondkommission är emissionsinstitut i samband med
Erbjudandet.
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Store omkostninger ved sygefravaer gor det svaert for virksomhederne
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MOTIV, INTRESSEN
OCH RÅDGIVARE

Motiv för Erbjudandet

va verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att
ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att
Bolaget i ett sådant scenario lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att eventuella verksamhetsåtgärder
får önskad effekt.

Under de senaste åren har MedHelp arbetat fram en
helt ny molnbaserad plattform som lagt grunden till en
mer skalbar expansion som möjliggör att möta kundernas och lagstiftarnas högt ställda krav på informationssäkerhet. Motivet för Erbjudandet är att MedHelp nu
med sin frigjorda potential ser en möjlighet att påskynda
tillväxten och öka kännedomen om Bolagets lösning på
marknaden genom att trappa upp takten i produktutvecklingen, stärka marknadsföringen och försäljningen
genom fler resurser samt öka sin närvaro i flera nordiska
länder. Detta ligger i linje med Bolagets målsättning
att skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro, sänkta
sjukfrånvarokostnader och lägre produktionsbortfall för
såväl svenska som europeiska företag. Mot bakgrund av
detta har ledning och styrelse i MedHelp bedömt att det
är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen och
ansöka om en notering på Nasdaq First North Growth
Market.

Bolagets kostnader relaterade till Erbjudandet uppskattas till cirka 4 MSEK. Med beaktning till angivna emissionskostnader tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka
46 MSEK om Erbjudandet tecknas fullt ut. Totalt utgör
teckningsåtaganden cirka 80 procent av Erbjudandet.
Nettolikviden avses i huvudsak att användas enligt
följande:
Användningsområde

1. Produktutveckling och teknik

Andel av
nettolikvid
(%)
ca 40

a. Integrationer med affärs- och HR-system
b. Dataexport och analytics
c. Extern hälsodataövervakning
d. Hälsoprognoser och prediktiva analyser (AI)
e. Internationalisering och anpassning
till nationella krav och processer
f. Individuell rekommendation av
företagshälsovårdstjänster
g. Regelefterlevnad

Bolagets styrelse avser att fullfölja ansökan om upptagande av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth
Market där första handelsdag uppskattas till den 26 oktober 2021. En notering på Nasdaq First North Growth
Market ger vidare Bolaget en bredare aktieägarbas
och möjliggör en ökad tillgång till den svenska kapitalmarknaden— samt är den handelsplats som MedHelp
bedömer passa framtida ambitioner att växa internationellt med Europa som huvudsaklig bas, både vad gäller
verksamheten och kretsen av investerare.

2. Marknadsföring och försäljning

ca 30

a. Digital media (Google, Facebook m.m.)
b. Produktion och ledning
c. Ytterligare säljresurser
d. Ytterligare resurser inom Customer Sucess

Bolagets tillväxtstrategi ställer krav på förstärkning
av rörelsekapitalet, vilket ligger till grund för motivet
till Erbjudandet. Styrelsen gör bedömningen att det
befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet före genomförandet av Erbjudandet) inte täcker
Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande
tolvmånadersperioden givet nuvarande affärsplan. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i
februari 2022. Bolagets rörelsekapitalunderskott under
den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka
14 MSEK givet nuvarande affärsplan. I det fall de som
lämnat teckningsåtaganden inte uppfyller sina åtaganden och/eller om Erbjudandet inte skulle tecknas till den
grad att Bolagets rörelsekapitalbehov för den närmaste
tolvmånadersperioden säkerställs kan styrelsen komma
att behöva söka alternativ finansiering för att fullfölja sin affärsplan, exempelvis via riktad emission eller
upptagande av lånefinansiering. Om Bolaget inte har
möjlighet att säkra tillräcklig finansiering för att täcka
den återstående bristen på rörelsekapital, kan Bolaget
komma att behöva vidta åtgärder såsom att bedri-

3. Internationalisering och overhead

ca 20

4. Produktionseffektivisering

ca 10

a. Etablering av säljkontor i Norge
b. Ytterligare marknadsföring och säljresurser
i Danmark
c. Anställning av avtalsansvarig

a. Dynamisk sjukvårdsrådgivning
b. Omtag av kundtjänstfunktionen
c. Self-onboarding

Summa
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Intressen och intressekonflikter

ning. Utöver vad som anges ovan har Eminova Partners,
Eminova Fondkommission och Advokatfirman Schjødt
inga ekonomiska eller andra intressen i Erbjudandet.

Finansiell rådgivare till Bolaget är Eminova Partners och
legal rådgivare är Advokatfirman Schjødt vilka bland
annat har bistått Bolaget i samband med upprättandet
av Prospektet. Då samtliga uppgifter i Prospektet härrör
från Bolaget friskriver sig Eminova Partners och Advokatfirman Schjødt från allt ansvar i förhållande till befintliga och blivande aktieägare i Bolaget samt avseende
andra direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser
till följd av investerings- och andra beslut som helt
eller delvis grundas på uppgifter i Prospektet. Eminova
Fondkommission är emissionsinstitut i samband med
Erbjudandet. Eminova Partners och Eminova Fondkommission erhåller en på förhand avtalad ersättning
för utförda tjänster i samband med Erbjudandet och
Advokatfirman Schjødt erhåller ersättning för utförda
tjänster i samband med Erbjudandet enligt löpande räk-

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella
intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot MedHelp.
Vidare föreligger inte heller intressekonflikter, eller
potentiella intressekonflikter, varvid styrelseledamöter
och ledande befattningshavares privata intressen och/
eller andra åtaganden eller uppdrag skulle stå i strid
med Bolagets intressen. Vissa styrelseledamöter och
ledande befattningshavare har dock ekonomiska intressen i Bolaget genom direkt eller indirekt innehav av
aktier i Bolaget. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har valts till följd av arrangemang eller
överenskommelse med aktieägare, kunder, leverantörer
eller andra parter.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH
MARKNADSÖVERSIKT
Allmän information om Bolaget

följer en annan affärslogik än MedHelps verksamhet och
således inte utgör en naturlig del av MedHelp. Transaktionen medför inte någon betydande bruttoförändring
av en eller flera storleksindikatorer för emittentens
verksamhet.

Bolagets företagsnamn är Medhelp Care Aktiebolag (publ) och Bolaget har organisationsnummer
556583–0691. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat
och registrerat enligt svensk rätt med säte i Stockholms
kommun, Stockholms län. Bolagets verksamhet regleras
av, och dess aktier har utgivits enligt, aktiebolagslagen
(2005:551). MedHelps identifieringskod för juridiska
personer (LEI) är 894500VERWYG8KWKTV93.

Introduktion till Bolaget
MedHelp är ett svenskt SaaS-bolag med en molnplattform för datadriven företagshälsa. Bolaget grundades
1999 som en del av en större hälsokoncern. Bolaget är
för närvarande verksamt på den svenska och danska
marknaden men planerar att göra inträde på den norska
marknaden under inledningen av 2022. MedHelp har
per Prospektets offentliggörande totalt 37 anställda i
Sverige och Danmark.

Bolaget bildades i Sverige och registrerades vid Bolagsverket den 30 december 1999. MedHelp är ett svenskt
SaaS-bolag. Det huvudsakliga föremålet för MedHelps
verksamhet är att erbjuda en molnplattform för datadriven företagshälsa på prenumerationsbasis samt tillhörande tjänster för en effektiv, säker och faktaorienterad
hantering av sjukfrånvaro ävensom idka annan därmed
förenlig verksamhet.

Plattformen erbjuder molnbaserade tjänster på
prenumerationsbasis för en effektiv, GDPR-säker och
faktaorienterad hantering av sjukfrånvaro. Med tillgång
till rapporter och analysverktyg erbjuds företagskunder
en översikt över sitt hälsoläge i realtid där de kan fånga
upp risker för ohälsa, se avvikelser och följa förbättringar i sina verksamheter. Tjänsteutbudet på plattformen
inkluderar frånvarohantering, sjukfrånvarostatistik,
sjukvårdsrådgivning, rehabiliteringsstöd och bemanningsplanering. Plattformen kan integreras med HR-och
lönesystem vilket möjliggör en bra användarupplevelse
och mätbarhet. Då MedHelp redan har en bred kundbas
om cirka 500 företag och god datamängd kan företagskunder dessutom få information om hur deras organisationer presterar relativt andra genom branschjämförelser. Bolagets tjänst erbjuds direkt till företag men
även genom företagshälsopartners.

Representanter för Bolaget går att nå per telefon på
08-528 528 00 och e-post info@medhelp.se, samt på
besöksadress Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm,
Sverige. Bolagets hemsida är www.medhelp.se. Observera att informationen på MedHelps hemsida eller tredje
parts hemsida inte utgör en del av detta Prospekt,
såvida inte informationen införlivats i Prospektet genom
hänvisning, se avsnittet ”Handlingar som införlivas
genom hänvisning”.

Organisationsstruktur
Moderbolaget till MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB
är Medical MHSH Consultant AB vars aktier och röster
kontrolleras av Mark Hauschildt till 100 procent. Medical
MHSH Consultant AB äger 99,9 procent av aktierna
och rösterna i MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB. MH
Sjukvårdsrådgivning Holding AB innehar cirka 83,8 procent av aktierna och rösterna i Medhelp Care Aktiebolag
(publ) vid tidpunkten för Prospektet. Medhelp Care Aktiebolag (publ) har i sin tur två helägda dotterbolag vid
namn Medhelp A/S och Medhelp Care Norge AS. Det
förstnämnda danska dotterbolaget är verksamhetsdrivande vilket gör att det finns ett visst beroendeförhållande till dess verksamhet medan det sistnämnda
norska dotterbolaget är vilande per dagen för Prospektet.

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. Arbetsgivare betalar
sjuklöner under delar av frånvaron och får dessutom
kostsamma produktionsbortfall med förlorade intäkter
som följd. För ett företag med 50 anställda, en genomsnittlig månadslön om 30 TSEK och en sjukfrånvaro
om 6 procent kan enligt Bolaget en indikativ sjukfrånvarokostnad om cirka 1,3 MSEK per år uppskattas.
Genom att minska sjukfrånvaron med en procentenhet
uppskattar MedHelp att företaget indikativt kan spara
omkring 198 TSEK per år. Trots potentialen i kostnadsbesparingar använder förhållandevis få nordiska företag
datadrivna lösningar för att angripa bristande företagshälsa systematiskt. Med MedHelps digitala företagshälsoplattform möjliggörs datadrivet och långsiktigt arbete
för förbättrad företagshälsa som kan resultera i ökad
frisknärvaro, sänkta sjukfrånvarokostnader och lägre
produktionsbortfall. För att möjliggöra en situationsanpassad analys krävs förutom bred, kvalitativ data också
hantering av känsliga personuppgifter vilket utgör en
risk för företagen om det inte hanteras på rätt sätt.

Det danska dotterbolaget Medhelp A/S har per den 1
september 2021 genomfört en separation av sin verksamhet som resulterade i ett nytt helägt dotterbolag
till Medhelp A/S vid namn MedInfo ApS. I anslutning till
separationen den 1 september 2021 avyttrades också
MedInfo ApS till Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB (se
avsnittet ”Legala frågor, ägarförhållanden och kompletterande information – Transaktioner med närstående”
för mer information). MedInfo ApS erbjuder hantering
av medicinsk information för läkemedelsindustrin, vilket
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Skifte i Bolaget
MedHelp-koncernen grundades 1999 med idén att bli en
pionjär inom e-hälsa. Visionen var då att erbjuda moderna
lösningar för att avlasta vården, göra den mer tillgänglig
och bidra till friskare människor.
År 2001 lanserades sjukvårdsrådgivning för företag – en
affärsinriktning som senare skulle komma att utvecklas
till den molnbaserade tjänst som idag används av cirka
500 företag i Norden och nu är organiserat i företaget
Medhelp Care Aktiebolag (publ). Mellan 2001 och 2017
bedrevs denna företagsaffär som en sidoaffär och utgjordes huvudsakligen av ett IT-processtöd. Det var först
efter 2017 nyckelpersoner tog klivet att påbörja MedHelps transformering från en processpecialist till ett gediget
produktbolag med en skalbar molntjänst. Övergången
lade grunden till att maximera den fulla potentialen i
företagsaffären. År 2019 togs initiativet att komplettera
MedHelp med en ny företagsledning som fokuserade
på att realisera visionen om att skifta Bolagets fokus till
modernisering av såväl plattform som operativ modell för
möjliggörande av en ökad tillväxttakt. Tätt efter tillträdet
av den nya ledningen ändrades koncernstrukturen vilket
resulterade i ett nytt moderbolag som fulländade revideringen av affärsplanen.

Affärsidé och vision
MedHelps affärsidé är att erbjuda mjukvara som tjänst,
från engelskans software-as-a-service (SaaS), som ger
överblick och stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam frånvaro samt ger organisationer samlad statistik
vilket möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring
och ökad lönsamhet. Bolagets molnplattform riktar sig
mot företagskunder av alla storlekar och tjänsterna
tillhandahålls genom månadsvisa abonnemang - en prenumerationsbaserad betalningsmodell med återkommande intäkter. Bolaget har som vision att vara den ledande
plattformen för datadriven företagshälsa.

Målsättning
MedHelps målsättning är att plattformen ska resultera i
en förbättrad företagshälsa genom att rätt åtgärder kan
sättas in där de behövs och att effekten av åtgärderna
kan mätas. På detta vis kan Bolaget skapa förutsättningar för ökad frisknärvaro, sänkta sjukfrånvarokostnader
och lägre produktionsbortfall i såväl Sverige som Europa.
Den övergripande finansiella målsättningen är att på
sikt uppnå en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om
30–40 procent på årsbasis, inbegripet såväl organisk
som förvärvad tillväxt. Detta är emellertid en målbild som
beror på flera faktorer, varav några som Bolaget inte kan
påverka såsom marknadsförhållanden.
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Affärsmodell

Plattformen för digital företagshälsa

MedHelp säljer tjänsteabonnemang med månatligt
fakturerade avgifter. Merparten av Bolagets avtal är
årslånga med förlängning om de inte aktivt sägs upp.
Abonnemangen säljs direkt till företagskunder men även
genom företagshälsopartners. Återkommande intäkter
utgör nära 100 procent av Bolagets intäktsströmmar
vilket skapar förutsägbarhet och stabilitet i kassaflöden.
Den genomsnittlige månatliga abonnemangsintäkten per användare uppgår till drygt 32 SEK men den
faktiska prisbilden varierar beroende på storleken av
företagskunden och tillvalda kringtjänster. Merparten av
Bolagets tjänsteabonnemang utgörs av fasta abonnemangsintäkter per användare medan en mindre andel
av abonnemangen är av rörlig karaktär där den totala
intäkten beror på antalet frånvaroanmälningar per
användare.

År 2019 konverterades Bolagets företagskunder till en
nyutvecklad plattform. Tillkomsten av den nya plattformen var i huvudsak driven av GDPR-säkerhet och skalbarhet. Plattformen, med tillhörande mobilapplikation,
levereras som en molntjänst via Amazon Web Services
(AWS) och bidrar till struktur, genomtänkta processer
och insamling av data som i sin tur möjliggör rapportering och analys av komplexa organisationer. Genom att
förstå data och organisation kan rätt insatser implementeras där de behövs. Effekten blir snabbare rehabilitering, rätt bemanning och sänkt personalkostnad.
Hittills har Bolaget investerat cirka 55 MSEK i plattformen och avsikten är att göra löpande investeringar i
plattformen för att säkra såväl marknadsposition som
framtida tillväxt. Investeringarna går hand i hand med
Bolagets ambition att leverera lösningar som möter
förväntningar avseende kundvärde, funktionalitet och
användarvänlighet. Bolaget har även en ambition att
inom en snar framtid kapitalisera på den stora mängden
hälsodata som samlats in genom att integrera artificiell
intelligens (”AI”) i plattformen för att bygga inträdesbarriärer mot konkurrenter. AI kan till exempel tillämpas i
syfte att förutse avvikande frånvaro baserad på intern
och extern data. För närmare uppgifter om Bolagets
planerade utveckling av plattformen, se avsnittet ”Tillväxtstrategi”.

Bolagets betala-per-användare-modell bedöms som
fördelaktig då MedHelps intäkter skalas vid högre
användaradoption, vilket är fördelaktigt för de fall
företagskunder med många medarbetare ansluter sig
till tjänsten. Fördelningen mellan helt fasta och rörliga
abonnemang gör att Bolagets bruttolönsamhet är relativt okänslig för förändrade volymer av frånvaroanmälningar, vilket visade sig under coronapandemin.
Framgent förutspår Bolaget ett ökat intresse för den
helautomatiska versionen av tjänsteabonnemanget som
resulterar i en högre lönsamhet men samtidigt en lägre
genomsnittlig intäkt per ansluten användare.

Tjänster

Tjänsteutbudet på plattformen redogörs för nedan
och utgörs av frånvarohantering, sjukfrånvarostatistik,
sjukvårdsrådgivning, rehabiliteringsstöd och bemanningsplanering.

Vi vill minska sjukfrånvaron.
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Frånvarohantering
Frånvarohantering är Bolagets tjänst för sjuk- och friskanmälan som bidrar till att sänka sjukfrånvaro genom att
företagskunder får ett underlag för att identifiera och
prioritera insatser samt stöd där det behövs som mest.
Funktionen ger en överblick över frånvarosituationen
och reducerar administrationsarbete för chefer när
medarbetare är sjuka eller behöver rehabilitering.
Tjänsten erbjuder användare/medarbetare en smidig
process för sjukanmälning, anmälning för vård av barn
(”VAB”) och friskanmälning direkt på webben, i Bolagets
mobila applikation eller via telefon. All statistik över
sjukfrånvaro, beräknad återkomst och frånvaroorsaker
samlas i en webbportal i realtid för att underlätta arbetet för chefer. Chefer får även rehabiliteringspåminnelser
vid upprepad korttidsfrånvaro, arbetsrelaterad frånvaro
eller långtidsfrånvaro. Under hela frånvaroprocessen
erbjuds chefer en smidig kontakt med den sjuke medarbetaren genom kommunikation via ett mobilt gränssnitt.
Chefer förses även med en översikt över samtliga sjukoch VAB-anmälningar och kan till exempel se jämförelser för frånvaro uppdelat på avdelningar eller mellan
olika tidsperioder.

6. Kontakt med Försäkringskassan
Efter 14 dagars sjukfrånvaro kontaktar MedHelp Försäkringskassan och informerar medarbetaren och chef (eller
annan kontaktperson) om detta.
7. Friskanmälan
När medarbetaren blir frisk genomförs en friskanmälan online eller via telefon. Medarbetaren får då även
möjlighet till ytterligare medicinsk rådgivning vid behov.
Arbetsgivaren får i detta steg även relevant information
om frånvaroperioden.
Sjukfrånvarostatistik
Tjänsten ger tillgång till statistik och verktyg för analys,
jämförelser och datadrivna underlag för att identifiera
risker och öka frisknärvaro i organisationer. Portalen
gör det enkelt för chefer och HR att analysera följande
parametrar i realtid:
•
•
•
•
•
•
•
•

Så fungerar MedHelps frånvarohantering:
1. Medarbetaren gör en sjukanmälan
Sjukanmälan eller anmälan av VAB görs smidigt via
webben, mobilapplikationen eller per telefon dygnet runt
alla dagar om året.

Sjuk- och friskanmälningar
Orsaker till sjukfrånvaro
VAB
Antal sjukdagar
Fördelning mellan lång och kort frånvaro
Återkommande sjukfrånvaro
Rehabiliteringsärenden
Branschjämförelser

Uppdaterad dashboard med statistik gör det enkelt för
företagskunder att sätta upp relevanta mål och följa
dessa i realtid genom hela organisationen, inbegripet
kostnader för frånvaron redovisat i såväl procent som
i absoluta tal. Vid allmänna avvikelser inom organisationer bidrar analysverktyget med insikter om vilka
grupper som sticker ut beroende på avdelning, geografi,
kön och ålder. Därutöver erbjuder verktyget trendanalys
och överblick över orsaker till frånvaro. I framtiden avser
MedHelp att rikta digitala hälsofrågor till användare
av plattformen med intentionen att kunna berika data
ytterligare, identifiera individuella hälsorisker och öka
möjligheten att mäta åtgärder som sätts in. MedHelp
utvecklar också funktionalitet för att möjliggöra för
individen att bevaka sin egen hälsobalans via hälso- och
arbetsrelaterad data.

2. Medarbetaren får sjukvårdsrådgivning (valbart tillval
till abonnemanget)
Medarbetaren får direkt tillgång till sjukvårdsrådgivning
som MedHelp upphandlar externt via leverantör. Sjuksköterskan ställer frågor om symptom, ger sjukvårdsrådgivning och förslag till vård- och behandlingsåtgärder. Om
så önskas hänvisas medarbetaren till företagshälsovården.
3. MedHelp meddelar de som berörs av sjukfrånvaron
MedHelp informerar de personer på företaget som berörs
av frånvaron automatiskt via e-post och/eller sms.
4. Återkoppling från sjuksköterska (valbart tillval till
abonnemanget)
Under dag 3 av sjukfrånvaron (ej tillämpligt för VAB)
ringer en legitimerad sjuksköterska för att höra hur
medarbetaren mår samt ge fortsatta vårdrelaterade råd.
Eventuella statusuppdateringar meddelas berörda på
företaget. Den sjuke påminns om att läkarintyg måste
lämnas från dag 8.

Sjukvårdsrådgivning
Bolagets leverantörsavtal med Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB, som tidigare var ett moderbolag till Bolaget
innan koncernstrukturen förändrades under 2020,
reglerar att leverantören ska tillhandahålla rådgivningstjänster av sjuksköterskor. Vidare licensierar MedHelp
ut sitt varumärke till Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB.
Prenumererande företagskunder väljer själva om de vill
integrera sjukvårdsrådgivning som en del av processen
för sina medarbetares sjukanmälningar. Det går även att
skräddarsy i vilken omfattning medarbetare ska ha tillgång till personlig rådgivning. Rådgivningen sker online

5. Påminnelse om läkarintyg
På den 7:e sjukdagen påminner MedHelp medarbetare
och chef om att läkarintyg måste lämnas från dag 8.
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eller via telefon med syftet att förkorta sjukfrånvaron
samt ge en trygg och personlig service till organisationens medarbetare. Leverantörens sjuksköterskor
är legitimerade med minst fem års erfarenhet, finns
tillgängliga 24 timmar om dygnet och hanterar bland
annat 1177 Vårdguiden för Region Stockholm genom att
besvara vårdrelaterade telefonsamtal. Tillgängligheten
och kvalitén i den till plattformen externt upphandlade
sjukvårdsrådgivningen bedöms som hög med 99,8 procent upptid, svar inom 60 sekunder och ett nöjd-kundindex på 89 procent. 6 Detta skapar förutsättningar för
en god användarupplevelse för plattformens anslutna
medarbetare.

tiskt varje minut och inkommande anmälningar meddelas direkt till den bemanningsansvariga. På så vis blir det
enkelt att veta var och när en vikarie behöver tillsättas
dygnet runt istället för att besväras av sjukanmälningar
per telefon. Bemanningsplanering är ett tillval till tjänsten för frånvarohantering och är ett förekommande val
hos samhällsviktiga verksamheter inom transport, trafik,
sjukvård och omsorg som ställer extra höga krav på full
bemanning dygnet runt.

Integrationer

Plattformen tillåter integration mot HR- och lönesystem.
Med HR- och lönesystem blir organisationsstrukturen
och den faktiska lönekostnaden ännu mer korrekt. Med
en integration reflekteras ändringar i HR-systemen
direkt i plattformen vilket medför bättre kvalité och en
effektiv process för kund. Idag sker integrationen mot
HR-system via filöverföring och API (från engelskans
application programming interface). Bolaget har redan
idag flera integrationer mot ledande HR-system på
marknaden för att tillgodose vissa globala kunders
behov och har ytterligare system i sikte vilket i huvudsak
genomförs tillsammans med större kunder som avser
att expandera med prenumerationstjänsten internationellt. MedHelp öppnar även inom kort ett ”öppet API”
(Open API) för kunder att självmant konsumera data
och integrera i sina processer.

Sjuksköterskorna ger personliga råd avseende egenvård
och kan vid behov hänvisa till specifika vårdenheter eller
företagshälsovård, både för medarbetaren själv eller för
ett till medarbetaren sjukt barn. Vidare ges möjligheten
till uppföljande samtal där en sjuksköterska stämmer av
medarbetarens sjuktillstånd och ger fortsatta råd för ett
snabbare tillfrisknande.
Rehabiliteringsstöd
Likt sjukvårdsrådgivningen är rehabiliteringsstöd ett
tillval till tjänsten för frånvarohantering. Med tjänsten
tillåts chefer att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar när
en medarbetare är sjuk genom automatiserade påminnelser och rekommendationer. Stödet sker i realtid och
belyser vilka åtgärder som behöver vidtas och vid vilken
tidpunkt i enlighet med Försäkringskassans riktlinjer.
Samtlig dokumentation sparas på ett sätt som är förenligt med GDPR. Feedbacken utgår från var i rehabiliteringen en medarbetare befinner sig och kan till exempel
inbegripa:
•
•
•

GDPR och informationssäkerhet

En fortsatt utmaning för MedHelp är att löpande säkerställa att personuppgifter hanteras enligt regelverk
såsom GDPR och nationell dataskyddslagstiftning samt
tillfredsställer den ökande kravställningen avseende
informations- och cybersäkerhet. Detta blir extra viktigt
för plattformsbolag likt MedHelp i den allt mer digitaliserade och uppkopplade världen. Av detta följer att
MedHelp kontinuerligt ser över och utvecklar skydd i
plattformen för att undvika dataintrång. Plattformen är
ISO-certifierad enligt 9001 och 14001. Bolaget är därutöver i en pågående process att implementera ledningssystemet ISO 27001. Systemet är en säkerhetsstandard
för informationssäkerhet och certifieringen förväntas
bli godkänd under Q1 2022 men avses implementeras
redan under Q4 2021. MedHelps kunder är nu också
konverterade till en ny version av plattformen och dess
tillkomst var förutom skalbarhet drivet av ett fokus på
just datasäkerhet och GDPR. På så vis kan Bolaget
förebygga läckage av känsliga personuppgifter och
skapa ett fortsatt förtroende bland befintliga och nya
företagskunder.

Att en rehabiliteringsplan behöver utformas
Att det är lägligt att se över och eventuellt ändra
arbetsuppgifter
Att det är dags att komma i gång med arbetsträning eller utbildning

Förutom att ge ett faktabaserat underlag för kontakten
mellan ansvarig chef och medarbetare liksom en säker
dokumentation av rehabiliteringsärenden synliggör
rehabiliteringsstödet även kostnader som sjukfrånvaron
medför på avdelningsnivå.
Bemanningsplanering
Bolagets tjänst för bemanningsplanering ger en tydlig
överblick över sjukfrånvaro i realtid, underlättar planering, bemanning och administration för chefer samt
bemanningsansvariga. Systemet uppdateras automa-

6

Region Stockholm har genomfört mätningen avseende kundnöjdhet (NKI).
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Försäljning

givning, rehabiliteringsstöd och bemanningsplanering.
Den första månaden är kostnadsfri och abonnemangen
erbjuds utan bindningstid.

Försäljningsorganisationen riktar sig mot tre olika kundkategorier och innefattar stora företag, små/medelstora
företag och företagshälsopartners.

Företagshälsopartners

Bearbetning av potentiella företagskunder sker även i
hög utsträckning indirekt via samarbeten med företagshälsopartners som erbjuder MedHelps plattform och
tjänster i sina egna kanaler. MedHelps samarbetspartners är knappt 20 till antalet och inkluderar två stora
aktörer i Avonova och Feelgood. Slutkunder inkluderar
mindre lokala aktörer, offentliga arbetsgivare (t.ex.
kommuner) och ett flertal större bolag. Specialiserade
säljare hos MedHelp, så kallade partner account managers, stödjer partnern genom säljprocessen och tecknar
avropsavtal med partnern. Onboarding för kunder
som ansluts via partners kan ske genom självservice,
vägledning från partners, anpassad onboarding eller
instruktionsfilmer.

Stora företag (>250 anställda)

Bearbetning av större företag med över 250 anställda
sker via telemarketing eller relationsförsäljning riktad
mot ledande befattningshavare. MedHelps säljare tar
fram en skräddarsydd presentation med branschspecifika jämförelser och data för att påvisa konkret potential
med tjänsten. Onboardingen för större företagskunder
är anpassad och inkluderar utöver instruktionsfilmer
även webbseminarier. Den månatliga abonnemangsavgiften per medarbetare bestäms i en individuell offert
och varierar beroende på anslutna medarbetare och
tillval av kringtjänster.

Små och medelstora företag (<249 anställda)

Intressegenerering gentemot små och medelstora företag med mindre än 249 anställda sker via sociala medier,
webben, annonser och erbjudanden. Den inledande
fasen av försäljningsprocessen för dessa kunder är till
sin natur onlinebaserad då företagskunden själv uppger
att denne vill bli kontaktad via Bolagets hemsida. I
slutskedet tar en säljare över konverteringen av kunden
och stänger affären med hänvisning till en övergripande kostnadskalkyl och demo. Onboarding för dessa
kunder sker uteslutande via självservice, köpt hjälp eller
instruktionsfilmer. Den månatliga abonnemangsavgiften
per medarbetare uppgår till 59 SEK och ger tillgång till;
frånvarohantering, sjukfrånvarostatistik, sjukvårdsråd-

Företagskunder
I dagsläget har MedHelp uppemot 200 000 anställda
anslutna till plattformen fördelat på drygt 500 företagskunder. Exempel på såväl direkta som indirekta
referenskunder är bland annat Saab, ABB, Epiroc,
Nordic Sugar (med varumärket Dansukker i Sverige) och
Lycksele kommun. MedHelp har ett 20-tal samarbetspartners, varav Avonova och Feelgood är störst. Utav
det totala antalet anslutna användare som nyttjar MedHelps tjänster är cirka två tredjedelar anslutna via dessa
företagshälsopartners. Bolaget har inlett diskussioner
med Avonova om förlängning av samarbetet och teck-

Smartare vård.
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Den första delen av den föreliggande tillväxtstrategin
inbegriper att accelerera befintlig affär genom vidareutveckling av säljmodellen, ökade satsningar inom marknadsföring, ytterligare säljresurser och ett högre fokus
på onlineförsäljning samt självbetjäning (webbaserad
konfiguration av nya kunder). Faktum kvarstår att alldeles för få företag känner till att det finns en heltäckande
och effektiv företagshälsolösning som bevisar värde
genom både ökad hälsa bland medarbetare och sänkta
kostnader som konsekvens av lägre produktionsbortfall.
Ytterligare resurser till ovan angivna aktiviteter är således motiverade och förväntas öka Bolagets möjligheter
till både merförsäljning till befintliga kunder och nyförsäljning till nya potentiella kunder. Bolaget har idag en
förhållandevis låg andel företagskunder med 10 till 49
medarbetare och ser stor tillväxtpotential via onlineförsäljning inom den storlekskategorin.

nande av nytt avtal då det nu gällande avtalet upphör
vid utgången av 2021. Det är Bolagets förhoppning att
kunna utveckla partnersamarbetena ytterligare och få
en större exponering av Bolagets tjänster mot respektive partners kundbas.
Det är Bolagets bedömning att man förlorar förhållandevis få kunder till följd av missnöjdhet. Bolagets kundbortfallsgrad, från engelskans churn, låg på omkring 5
procent år 2020. Att anslutna användare försvinner från
MedHelps plattform kan i förekommande fall bero på
att en partner förlorar ett företag till en annan extern
företagshälsoaktör som Previa. En förlorad företagskund hos en företagshälsopartner behöver dock inte
i praktiken innebära att plattformen förlorar anslutna
användare eftersom en arbetsgivare som upphandlade
MedHelps tjänster via Avonova kan ha bytt företagshälsovård till Feelgood eller vice versa.

Den andra delen behandlar ambitionen att öka den internationella kännedomen om MedHelps digitala lösning
genom expansion till nya marknader. Bolagets närvaro
på den svenska marknaden har skapat givande, långsiktiga relationer med globala företagskunder och det är
med dessa kundbaser MedHelp ser en stor potential att
expandera internationellt. Detta förutsätter att Bolaget
tillgodoser resurser för nedan angiven integrering av
HR-system och att processer effektivt kan anpassas
till nya marknader. Inträdet på nya marknader är dock
inte begränsat till initiativ med befintliga kunder utan
kan också ske genom direktetablering. Expansionen
kan även ske genom att Bolaget genomför strategiska
förvärv med klara synergier som kan ge exponering mot
nya marknader och således stärka den internationella
närvaron. Trots MedHelps goda position att nå ut till
nya marknader internationellt genom befintliga kunder
kvarstår faktumet att potentialen på hemmamarknaden
bedöms som fortsatt hög. Bolaget bedömer att en stor
del av Sveriges sysselsatta befolkning saknar tillgång
till en digital företagshälsolösning via sin arbetsgivare
och att anslutna användare via partnersamarbetena
med Avonova och Feelgood fortfarande är få till antalet i
förhållande till den faktiska potentialen.

Konkurrenter
Den konkurrens som finns utgörs av nationell företagshälsovård och lösningar av mer administrativ karaktär.
Avonova och Feelgood, två större aktörer inom företagshälsovård, är redan MedHelps partners. Därtill
finns den större aktören Previa, vilken MedHelp inte
har någon samverkan med. Övriga moderna tekniska
lösningar som existerar på marknaden tillhandahålls av
plattformsleverantörer såsom Curando och Aino Health.
De administrativa konkurrenterna är bland annat ADATO och vissa lönesystem såsom SAP.
Förutom den svenska marknaden verkar även Bolaget
i Danmark och planerar att göra inträde i Norge. Det är
Bolagets uppfattning att de två sistnämnda marknaderna saknar liknande lösningar, trots att arbetsgivarnas
ansvar för sjukfrånvaro och ansvaret att bära relaterade
kostnader bedöms som likartat. Detta innebär givetvis
såväl utmaningar som möjligheter vad gäller att skapa
kännedom om Bolagets lösning. Det är Bolagets bedömning att erfarenheten från den operativa historiken
i Sverige i kombination med den nyutvecklade plattformen ger goda förutsättningar till att förverkliga potentialen på dessa marknader.

Den tredje delen av strategin är att accelerera utvecklingstakten av teknikplattformen. Det innebär
att finansiera utvecklingen av plattformen där värde
bevisas genom ökad funktionalitet och användarvänlighet som resulterar i sänkta kostnader för sjukfrånvaro.
Detta förväntas säkerställa Bolagets marknadsposition
framgent. Plattformen avses berikas med:

Tillväxtstrategi
Under 2019 tillträdde en ny företagsledning som realiserade idén om att skifta Bolagets fokus till modernisering av såväl plattformen som operativ modell för
möjliggörande av en intensifierad tillväxtstrategi och
ökad kännedom om Bolagets lösning på marknaden.
Med sin frigjorda potential ser nu MedHelp en möjlighet
att stärka marknadsföringen och försäljningen med mer
resurser, öka närvaron i fler länder samt öka takten i
produktutveckling.

•

•
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Integrationer med affärs- och HR-system: Ökad
funktionalitet för realtidsintegrationer för synkning
av organisationsstruktur och lönedata för att höja
datakvalitén samt förenkla kunduppstarter.
Dataexport och analytics: Göra det enkelt samt
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•

•

•
•

till att permittera sina anställda försvåras MedHelps
försäljning, vilket var fallet under smittspridningen av
Covid-19. Minskad personalstyrka var speciellt märkbart
bland företagskunder inom transport och besöksnäringen, men uppskattas återgå till normalnivåer i takt med
att krisen stabiliseras. Utöver detta bedömer Bolaget
att det inte finns några kända betydande utvecklingstrender i fråga om försäljning, kostnader och försäljningspriser från och med 31 december 2020 fram till
dagen för Prospektet.

säkert för företagskunder och företagshälsopartners att exportera data till andra system för djupare
analys av orsakssamband.
Extern hälsodataövervakning: Individuell
självövervakning av hälsodata i exempelvis Apples
mobilapplikation Hälsa med syftet att upptäcka
hälsorisker som kan leda till långvarig sjukfrånvaro.
Hälsoprognoser och prediktiva analyser (AI):
Prognosmodeller för sjukfrånvaro för att företagskunder ska kunna bemanna mer effektivt och
sätt in preventiva åtgärder.
Internationalisering och anpassning till nationella krav / processer: Översättningar och implementeringar för att bemöta landspecifika krav.
Individuell rekommendation av företagshälsovårdstjänster: Rekommendationer baserat på
data och/eller råd från sjuksköterska av individuella
insatser från företagshälsovården.

Marknadsöversikt
Målmarknader

MedHelps befintliga geografiska marknader är Sverige
och Danmark. I anslutning till tillkomsten av den nya
plattformen har MedHelp bedrivit ett arbete att migrera
danska företagskunder till den nya plattformen. Bolaget
har därutöver stärkt den danska verksamheten med
ny ledning och säljorganisation. Synergierna mellan
den danska och svenska verksamheten är många och
beträffar bland annat produktion, försäljning, marknadsföring, IT-system och ledning. Nästa steg för Bolaget är
att göra inträde på den norska marknaden där ett vilande dotterbolag redan finns, vilket beräknas ske under
inledningen av 2022.

Finansiell strategi och
finansiering
MedHelp är i en tillväxtfas som syftar till expansion under de kommande åren. Det innebär bland annat att ingen utdelning är planerad och allt kassaflöde, internt och
externt genererat, ska gå till att finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Fram till dess att intäkterna från Bolagets
verksamhet genererar tillräckligt positivt kassaflöde för
att finansiera MedHelps expansion och tillväxt till fullo,
kommer Bolagets finansiering att ske med ägarkapital i
form av nyemissioner eller annat riskkapital.

Förutom fortsatt etablering i Danmark och att lansera
i Norge ser Bolaget goda möjligheter till att kommersialisera molntjänsterna för företagshälsa internationellt med befintliga företagskunder. Finland, Tyskland,
Frankrike, Storbritannien och Nederländerna är exempel
på marknader som Bolaget kan komma att expandera
till tillsammans med flera existerande internationella kunder. I ett första skede kommer den europeiska
expansionen att ske med en stor befintlig kund som har
över 200 000 anställda globalt.

Låne- och finansieringsstruktur
Efter den 30 juni 2021 fram till dagen för Prospektet
har inga väsentliga ändringar skett i Bolagets låne- och
finansieringsstruktur.

Sjukfrånvaro

Investeringar

Trots att de nordiska länderna anses ha hög levnadsstandard har de historiskt sett upplevt höga nivåer av
sjukfrånvaro. I Norge och Sverige kan man tyda trender
av förhöjda nivåer av långtidssjukfrånvaro, något som
antas bero på sociala skyddsnät och reglering i arbetsrätten. I andra delar av Norden såsom Danmark ser man
istället höga nivåer för korttidsfrånvaro. 7

Efter den 30 juni 2021 fram till dagen för Prospektet har
MedHelp inte gjort några investeringar som bedöms
vara av väsentlig karaktär. Bolaget har heller inte några
pågående investeringar.

Trender

I Sverige gäller att vid upp till 14 dagars sjukfrånvaro ska
arbetsgivaren betala ut sjuklön, därefter kan medarbetaren vända sig till Försäkringskassan för att bli sjukskriven samt få ut sjukpenning. Under 2019 representerade
sjukfrånvaron cirka 3,9 procent av ordinarie arbetstid i
Sverige och den ackumulerade mängden utbetald sjuklön uppgick till 24,4 miljarder SEK.8 För att motverka de
höga kostnaderna och öka det allmänna välbefinnandet

Bolaget har sedan utgången av det senaste räkenskapsåret fram till och med Prospektets offentliggörande identifierat en viss trend i fråga om försäljning med
anledning av coronapandemin. Under tider präglade av
ekonomisk osäkerhet kan företag uppleva ekonomiska
begränsningar. Om MedHelps befintliga eller potentiella
företagskunder i sådana situationer väljer eller tvingas

7
8

Sickness Absence in the Nordic Countries, Nordic Social Statistical Committee 59:2015, 2015.
Sjukfrånvaro, ekonomifakta, 2020.
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ett konstant ansvar för miljön på arbetsplatsen och är
skyldig att granska, fullfölja och vidareutveckla den för
att säkerställa att arbetsmiljön håller god kvalitet. Medarbetare ska under processen ges möjligheten att delta
i processen och företagshälsovården kan då utgöra en
resurs. Bland Arbetsmiljöverkets och arbetsmiljölagen
föreskrifter är de viktigaste för företagshälsovården: (1)
AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet, (2) AFS
1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering, (3) AFS
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.16

på arbetsplatsen kan företag vända sig till aktörer inom
företagshälsovården, vilkas uppgifter huvudsakligen är
att identifiera, hantera och beskriva relationerna mellan
organisationen, allmänhälsan, produktiviteten och miljön
på arbetsplatser. 9
Villkoren för sjukfrånvaro i Danmark kan variera något
beroende på vilket anställningsavtal man har. Standard
i landet är att man som sjuk sysselsatt får ut sjuklön för
upp till 30 dagars sjukfrånvaro.10 Generellt sett behöver
man betala inkomstskatt vid sjukdomsinfallet för att
kunna få ut någon typ av sjukpenning.11 Sjukfrånvaro
kostar Danmark 46 miljarder DKK årligen och arbetsgivarna står för cirka två tredjedelar av dessa kostnader. 12

I Sverige ligger omsättningen för företagshälsovården
på cirka 4 miljarder SEK. Denna uppskattning baseras
på antagandet att en svensk arbetsgivare i genomsnitt
investerar 1 300 SEK i företagshälsovårdstjänster per
anställd på årsbasis.17 I verkligheten varierar dock medarbetarnas tillgång till företagshälsovård mycket beroende på företagsstorlek och vilken bransch de tillhör.
Bland anställda som arbetar på stora företag eller inom
den offentliga sektorn har den övervägande majoriteten
tillgång till dessa tjänster. I dagsläget har omkring 65
procent av de cirka 5,1 miljoner sysselsatta i Sverige,
det vill säga 3,3 miljoner anställda, tillgång till företagshälsovård via sin arbetsplats. 18 Detta innebär att 1,8
miljoner sysselsatta personer av populationen står utan
företagshälsovård. Drygt hälften av dessa arbetar på
små företag med mindre än 50 anställda.19

I Norge uppgick sjukfrånvaron till 6 procent under
2019.13 De första 16 dagarna en anställd är borta från
jobbet får denne sjuklön av sin arbetsgivare. Efter det
räknas man som sjukskriven och staten försörjer en med
sjukpenning i ett års tid. 14 I Norge uppskattar man att
det hade sparat landet omkring 75 miljarder NOK per år
genom att undvika icke-optimala arbetsmiljöer. Dessa
kostnader beror bland annat på ökad sjukfrånvaro,
försämrad allmänhälsa samt ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Utav dessa 75 miljarder NOK utgörs
cirka 13 miljarder NOK av produktionsförluster, cirka
16 miljarder NOK av produktivitetsförluster och cirka
40 miljarder NOK utgör hälso-och sjukvårdskostnader. Dessa kostnader skulle inte kunna elimineras helt,
men det finns socioekonomisk utvecklingspotential på
många arbetsplatser som skulle kunna innebära förbättrad produktivitet. 15

I Europa skiljer sig nivån av företagshälsovård mellan
länder, regioner och företag. Norden är känt för att de
månar mer om deras anställdas välmående i förhållande
till andra europeiska länder.20 Samtidigt skiljer det sig
åt mellan de nordiska länderna då exempelvis Finland
ses som ett föregångsland inom företagshälsovård där
arbetsgivare är skyldiga att förse sina anställda med
företagshälsovård medan Danmark avskaffat tidigare
regler som ställt krav på företagshälsovård vilket gjort
att marknaden har minskat i landet.21, 22 Skillnaden i hur
stor andel av befolkningen som mottar företagshälsovård varierar beroende på lagar och kultur i respektive land. 23 I Europa uppskattar man att mindre än 10
procent av den arbetande befolkningen har tillgång till
företagshälsovård. 24

Marknaden för företagshälsovård

Olika branscher och typer av företag kräver olika sorters
stöd för att uppnå en optimal miljö på arbetsplatsen. På
grund av detta erbjuder de olika företagshälsoaktörerna en bred variation av tjänster. Företag som söker sig
till företagshälsovård kan leta efter kompetents inom
exempelvis medicin, teknik, rehabilitering, ergonomi,
beteendevetenskap, yrkeshygien och arbetsorganisation. Företag kan antingen köpa dessa genom externa tjänster via en aktör på marknaden eller välja att
vertikalt integrera in detta i sin verksamhet och etablera
det som en egen enhet i organisationen. I Sverige är det
då viktigt att denna enhet har en oberoende ställning
enligt svensk arbetsmiljölag, då några av frågorna som
behandlas inom företagshälsovård måste hanteras i
skyddskommittén. I Sverige har arbetsgivaren samtidigt

Flera företag verkar dessutom sakna heltäckande och
effektiva företagshälsolösningar då enbart 1 miljon
av Sveriges anställda anser sig bli erbjuden bra företagshälsovård av sina arbetsgivare. Vidare menar
även 1 miljon av de som uppgivit att de har tillgång till

Företagshälsovården behövs för jobbet (ADI 543), broschyr, Arbetsmiljöverket, 2020.
Sick leave and sickness benefits in Denmark, Oresunddirekt, 2020.
11
Danish sickness benefit, Nordic Co-Operation, 2020.
12
Store omkostninger ved sygefravaer gor det svaert for virksomhederne at integrere folk
på kanten af arbejdsmarkeeedet, Dansk Arbejdsgiverforening, 2019.
13
Sykfravaer – Statistikknotater, Norges arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor, 2020.
14
Hva er det med Norge og sykefravaer?, lederne, 2018.
15
Å jobbe riktig med arbeidsmiljo kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder, Statens Arbeidsmiljoinstitut, 2018.
16
Företagshälsovården behövs för jobbet (ADI 543), broschyr, Arbetsmiljöverket, 2011
17
Branschfakta, Sveriges Företagshälsor, 2020.

Sysselsättning i Sverige, Statistiska Centralbyrån, 2021.
Branschfakta, Sveriges Företagshälsor, 2020.
Management of occupational health and safety in European workplaces — evidence
from the Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), European
Risk Observatory Report, 2018.
21
Finland föregångsland i företagshälsovård, Arbetsmiljöforskning, 2014.
22
Företagshälsovårdens vägval, Saltsa sammanfattar, 2004.
23
Management of occupational health and safety in European workplaces — evidence
from the Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), European Risk Observatory Report, 2018.
24
Occupational health, World Health Organization, 2020.
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företagshälsovård att de enbart har det på pappret. 25
Existerande aktörer på företagshälsovårdsmarknaden
kan delas in i två grupper, dels en grupp bestående av 4
000 direktanställda aktörer, dels en grupp som anlitas
som konsulter eller underleverantörer. Majoriteten av
dessa är enskilda bolag, men det finns även en minoritet som utgör en del av kundens organisation. Av den
sistnämnda kategorin av aktörer riktar sig hälften av
dessa mot den privata sektorn och hälften av dessa mot
den offentliga sektorn. Vidare är inträdesbarriärerna på
marknaden relativt låga då begreppet företagshälsovård inte är namnskyddat. Det finns inte heller någon
myndighet som ger ut tillstånd för att bedriva denna typ
av verksamhet eller statligt tillsynsorgan som bevakar
verksamheten. Detta resulterar i en hög rivalitet präglad
av prisfokusstrategier, konsolidering och hård konkurrens.26 Samtidigt sker det idag ett generationsskifte
inom företagshälsovården då företagsläkarnas medelålder ligger på över 60 år. Detta lämnar utrymme för nya
typer av aktörer. 27

av befintliga kunder till exempelvis Tyskland, Frankrike,
Storbritannien, Finland och Nederländerna. Norge,
Danmark och Sverige hör till de länder där arbetsgivare
diskuterar arbetsmiljöfrågor med personalen i högst
utsträckning och cirka 52,3 procent av alla anställda i
dessa länder upplever i genomsnitt att det samtalas om
det bland personalen regelbundet. Motsvarande siffra
för de resterande ovan angivna målmarknaderna är
cirka 38,6 procent i genomsnitt, med viss avvikelse för
Storbritannien där siffran uppgår till cirka 55 procent.29
Bland de länder som MedHelp planerar att vara aktiva
på i framtiden hör Sverige, Danmark och Norge till den
grupp av länder inom Europa som har högst krav på
medvetenhet kring risker för psykisk ohälsa på arbetsplatsen på grund av respektive lands lagstiftning.30
Adresserbar marknad i Sverige
Den adresserbara marknaden i Sverige utgörs av den
sysselsatta befolkningen som erbjuds företagshälsovård. I Sverige uppgår andelen sysselsatta som
är erbjudna företagshälsovård till 65 procent, vilket
motsvarar cirka 3,3 miljoner anställda av den totala
sysselsatta befolkningen om cirka 5,1 miljoner.31 Med en
antagen månatlig abonnemangskostnad om 40 SEK per
anställd kan ett årligt marknadsvärde om 1 580,1 MSEK
uppskattas för den svenska marknaden.32

Företag som befinner sig på den nordiska marknaden
visar upp en ökad integration av IT-lösningar inom organisationen. Integration av IT-system i den operationella
verksamheten innebär kostnadsfördelar och förbättrad
förmåga till marknadsanalys. På grund av detta kan
IT-lösningar etablerade i verksamheten betraktas som
ett hygienkrav för att företag ska kunna uppnå konkurrensparitet med övriga aktörer på marknaden. När
företag väl implementerat sina IT-lösningar hos kunderna minskar deras makt som köpare avsevärt, då byte
av IT-lösningar innebär höga byteskostnader efter att
ha integrerats i kundens kultur, struktur och processer.
Nordens marknad för IT uppgick till 50 miljarder EUR år
2019 och beräknades fortsätta växa med 3,6 procent på
årsbasis fram till 2022.28

Övrig adresserbar marknad
En grov uppskattning av den övriga adresserbara
marknaden för MedHelp kan estimeras genom att
applicera en antagen, men ytterst modest, månatlig
abonnemangskostnad om 1,5 EUR per anställd för den
sysselsatta befolkningen i Danmark, Norge, Tyskland,
Frankrike, Storbritannien, Finland och Nederländerna.33
MedHelp närvarar redan på den danska marknaden och
planerar att lansera på den norska marknaden under
inledningen av 2022 med det ska noteras att MedHelp i
sitt nuvarande tillstånd inte har direkt tillträde till övriga
länder som anges i nedan tabell.

Idag är MedHelp aktivt i Sverige och Danmark, men ska
lansera i Norge tidigt 2022. Utöver detta planerar MedHelp att i framtiden expandera internationellt med hjälp
Land
Antal 1000 sysselsatta

Danmark

Norge

Tyskland

Frankrike

Storbritannien

Finland

Nederländerna

2 768 34

2 699 35

44 481 36

28 218 37

32 476 38

2 475 39

9 007 40

Värdet av marknaden på
månadsbasis (MEUR)

4,2

4,0

66,7

42,3

48,7

3,7

13,5

Värdet av marknaden på
årsbasis (MEUR)

49,8

48,6

800,7

507,9

584,6

44,6

162,1

Branschfakta, Sveriges Företagshälsor, 2020.
Branschfakta, Sveriges Företagshälsor, 2020.
27
Företagshälsovården har svårt att rekrytera, Dagens Medicin, 2017.
28
Nordic Digital Insights IT Market Predictions 2019, International Data Corporation, 2019.
39
Hur europeiska arbetsplatser hanterar säkerhet och hälsa: Datavisualisering, Esener, 2019.
30
Management of occupational health and safety in European workplaces – evidence from the Second
European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), European Agency for Safety
and Health at Work, 2018.
31
Sysselsättning i Sverige, Statistiska Centralbyrån, 2021.

Enligt Bolagts egna bedömning.
Enligt Bolagts egna bedömning.
34
Denmark Employed Persons, Trading Economics, 2021.
35
Norway Employed Persons, Trading Economics, 2021.
36
Germany Employed Persons, Trading Economics, 2021.
37
France Employed Persons. Trading Economics, 2021.
38
United Kingdom Employed Persons, Trading Economics, 2021.
39
Finland Employed Persons, Trading Economics, 2021.
40
Netherlands Employed Persons, Trading Economics, 2021.
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Det totala värdet av MedHelps övriga adresserbara
marknad uppgår till 2 198,2 MEUR på årsbasis givet
ovan antaganden. För det fall MedHelp framgångsrikt
gör inträde i dessa länder ska det dock tilläggas att en i
sammanhanget låg marknadsandel är mer än tillräcklig
för att stimulera fortsatt tillväxt. Det bedöms följaktligen
som osannolikt att Bolaget ensamt kan mätta den totala
framtida addresserbara marknaden.

Marknadstrender

Total sjukfrånvaro inom näringslivet varierar från år till år.
Siffran är känslig för reformer i lagstiftningen. Om man
granskar statistik för sjukfrånvaro i Sverige utifrån olika
tidsrymder kan man se att antal korttidsfrånvarade (1
dag - 2 veckor) inte har fluktuerat signifikant över åren.
Förändringar från år till år sker huvudsakligen för antal
långtidsfrånvarande. En annan trend är att de personer
som har arbetaryrken har två gånger högre sjukfrånvaro
jämfört med de personer som arbetar inom tjänstesektorn. 41
Idag finns det en ökad kännedom och uppmärksamhet
kring psykisk ohälsa. Som en konsekvens har WHO valt
att introducera en rad olika initiativ för att förebygga
problemen.42 Trots den ökade uppmärksamheten och de
resulterande initiativen är psykisk ohälsa fortfarande ett
stort problem som påverkar många människors välmående. På arbetsplatser blir detta ett stort problem, då det
dels innebär försämringar i kulturen på företaget, dels
innebär kostnader för arbetsgivarna. Diagnoser som rör
psykisk ohälsa innebär oftast längre sjukskrivningsperioder än för andra diagnoser. Dessutom kan man i Sverige
och andra utvecklade ekonomier se en ökning i såväl
sjukfallslängden som antal sjukskrivningar. De vanligaste
bakomliggande anledningarna till sjukskrivning orsakat
av psykisk ohälsa uppges vara stress och utmattningssyndrom. Som en konsekvens av detta ställer sig allt fler
företag positiva till större investeringar i deras anställdas
hälsa. Arbetsmiljöverket förklarade detta som en strategisk ledningsfråga år 2015, och i Sverige, likt i många
andra länder, bedömer man att det hade funnits fördelar
med en mer proaktiv inställning.43

41
42
43

Sjukfrånvaro, ekonomifakta, 2020.
Mental health, World Health Organisation, 2019.
Socialförsäkringsrapport 2020:8: Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser, Försäkringskassan, 2020.
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Medelåldern för företagsläkare i Sverige är över 60 år
vilket indikerar ett generationsskifte. Detta grundar sig
i ett minskat intresse för ST-utbildningen i arbetsmedicin. Specialistutbildningen i arbetsmedicin betalas av
arbetsgivaren istället för landstingen och det finns cirka
10–12 platser på utbildningen per år, trots ett uttalat
behov om 60–100 utbildade inom ämnet årligen. 44

närvaro på arbetsplatsen, en tilltagande virtuell kultur
och ett ökat förtroende för samspel mellan mänskligt
och maskinellt arbete. Kravet på mobila digitala lösningar samt möjligheten till att utveckla nya sätt att arbeta
och övervaka medarbetares hälsa på kommer att öka.46
I och med coronapandemins framfart har marknadslandskapet för aktörer inom företagshälsovården
förändrats på grund av nya krav på smittspridningsminimering från såväl kunder som samhällsorgan. Tjänsteproducenterna har valt att etablera distansmottagningar och gruppsammanslutningar online vilket tyder på att
marknaden har blivit alltmer digitaliserad. Hälsoproblem
som inte kopplas till Covid-19 kan hanteras av företagshälsovården med hjälp av säkra tillvägagångssätt och
försiktighetsprinciper samtidigt som kunder uppmuntras till detta snarare än att vända sig till andra delar av
vården som under pandemin varit överbelastade. Vidare
behöver flera arbetsplatser stöd för att skapa välfungerande digitala arbetsplatser, arbetsmetoder och verktyg
- vilket marknadsaktörer kan bistå med. 47

En hög medelålder bland anställda inom företagshälsovården indikerar dels låga nivåer av innovation bland
existerande aktörer, dels att många aktörer/anställda snart kommer att försvinna/pensionera sig. Mot
bakgrund till detta finns det en möjlighet för aktörer på
företagshälsovårdsmarknaden att ta marknadsandelar
och kunder.45
I Norden råder en tilltagande efterfrågan på digitala
åtgärder för verksamhetseffektivisering. International
Data Corporation uppskattar att det kommer ske en
dubblering i företagsinvesteringar beträffande Enterprise Application SaaS från 1,4 miljarder EUR år 2019 till
2,4 miljarder EUR år 2022. Vidare planerar 30 procent
av de nordiska företagen att inom loppet av ett år ha
förändrat sin affärsprocess och organisationsstruktur
samt utvecklat sin arbetsplats och kultur utefter IT-integration. Detta förväntas drivas av en minskad fysisk

Företagshälsovården har svårt att rekrytera, Dagens Medicin, 2017.
Enligt Bolagets egen bedömning.
Nordic Digital Insights IT Market Predictions 2019, International Data Corporation, 2019.
47
Instruktioner för företagshälsovården under coronavirusepidemin, Arbetshälsoinstitutet, 2021.
44
45

46
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RÖRELSEKAPITALUTLÅTANDE

Vid fulltecknat Erbjudande erhåller Bolaget en nettolikvid om cirka 46 MSEK efter emissionskostnader
relaterade till Erbjudandet om cirka 4 MSEK. Bolaget
har erhållit teckningsåtaganden motsvarande cirka 80
procent av Erbjudandet.

Styrelsen gör bedömningen att det befintliga rörelsekapitalet (det vill säga rörelsekapitalet före genomförandet
av Erbjudandet) inte täcker Bolagets behov av rörelsekapital under den kommande tolvmånadersperioden
givet nuvarande affärsplan. Bolaget bedömer att rörelsekapitalunderskottet uppstår i februari 2022.

I det fall de som lämnat teckningsåtaganden inte uppfyller sina åtaganden och/eller om Erbjudandet inte skulle
tecknas till den grad att Bolagets rörelsekapitalbehov
för den närmaste tolvmånadersperioden säkerställs kan
styrelsen komma att behöva söka alternativ finansiering
för att fullfölja sin affärsplan, exempelvis via riktad emission eller upptagande av lånefinansiering. Om Bolaget
inte har möjlighet att säkra tillräcklig finansiering för att
täcka den återstående bristen på rörelsekapital, kan
Bolaget komma att behöva vidta åtgärder såsom att bedriva verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att
ytterligare kapital kan anskaffas. Det är inte säkert att
Bolaget i ett sådant scenario lyckas säkerställa alternativ finansiering eller att eventuella verksamhetsåtgärder
får önskad effekt.

Bolagets rörelsekapitalunderskott under den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 14 MSEK
givet nuvarande affärsplan.
För genomförande av Bolagets tillväxt- och expansionsplaner samt för att säkra ett tillräckligt rörelsekapital
för Bolagets fortsatta verksamhet har Bolagets styrelse
beslutat att genomföra en nyemission och en notering
av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget bedömer att om Erbjudandet fullföljs enligt
plan så är likviden från Erbjudandet tillsammans med
Bolagets tillgängliga likvida medel tillräckliga för att
möta Bolagets nuvarande behov samt täcka rörelsekapitalunderskottet under minst 12 månader från och med
dagen för detta Prospekt.
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Nedan beskrivs MedHelps affärs- och verksamhetsrisker, branschrelaterade risker, legala och regulatoriska risker,
risker relaterade till MedHelps aktie samt risker relaterade till Erbjudandet med bedömning av dess negativa inverkan
på Bolaget samt sannolikheten att risken inträffar. Sannolikheten för att risken inträffar och dess negativa effekt om
risken inträffar bedöms med skalan låg, medelhög och hög. De riskfaktorer som för närvarande bedöms som mest
väsentliga presenteras först i varje kategori, medan riskfaktorerna därefter följer utan särskild rangordning.

Risker specifika för Bolaget

realiseras, skulle ha en medelhög inverkan på Bolagets
verksamhet och lönsamhet.

Affärs- och verksamhetsrisker

MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

IT-system och tekniska risker
MedHelp är beroende av en effektiv och oavbruten drift
hos olika IT-system för sin verksamhet. Ett omfattande
haveri eller annan störning i IT-systemen kan påverka
förmågan att bedriva verksamhet och leverera tjänster till kunder. För det fall MedHelp brister i leverans
av tjänster till kunder kan Bolaget komma att ådra sig
ansvar eller erhålla missnöjda kunder som avstår från
att förnya sina licenser. Bolagets anseende kan därtill
komma att försämras vilket kan påverka nykundsförsäljning och omsättningstillväxt negativt.

Beroende av kvalificerad personal
MedHelp kan betraktas som en liten organisation,
mätt i såväl omsättning som antal anställda och i övrigt
engagerade personer. Bolagets framgång är beroende
av den omfattande kompetens och erfarenhet som styrelsen, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner besitter. Dessa personers arbete bedöms vara av
stor betydelse för Bolagets fortsatta operationella och
finansiella utveckling. Det föreligger risk att en eller flera
av nyckelpersonerna väljer att avsluta sin anställning
eller sitt engagemang i Bolaget, vilket skulle kunna föranleda att MedHelp snabbt behöver finna kvalificerade
ersättare. Sådana rekryteringsprocesser kan komma att
ske på icke-tillfredställande villkor samt bli tidsmässigt
utdragna och kostsamma, vilket bland annat kan föranleda förseningar i Bolagets marknadsexpansion. Det är
därmed av stor betydelse att Bolaget kan behålla och
rekrytera kvalificerade medarbetare, såsom säljare och
utvecklare, för att säkerställa en uthållig kompetensnivå
i Bolaget. Bolaget bedömer att denna risk, för det fall
den skulle realiseras, skulle ha en medelhög negativ
inverkan på Bolagets verksamhet och utveckling.

MedHelps verksamhet innefattar användning och
lagring av data från kunder och information om arbetstagare. Trots Bolagets omfattande åtgärder för att
upprätthålla fullgod säkerhet, bevarande av personuppgiftsintegritet samt skydd av information föreligger en
risk att Bolagets säkerhetsåtgärder är förenade med
brister och att detta inte är tillräckligt för att förhindra
olovligt intrång eller att personuppgifter alternativt
skyddad information röjs. Detta skulle kunna skada
Bolagets anseende och medföra att Bolaget blir skadeståndsansvarigt eller bli föremål för administrativa
sanktionsavgifter, vilket skulle kunna medföra förlorade
intäkter och/eller ökade kostnader. Infriande av någon
sådan händelse skulle kunna medföra en hög negativ
inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

MedHelp bedömer att sannolikheten för att risken som
beskrivs ovan inträffar är låg.
Teknisk utveckling och förändring
MedHelp är verksamt inom en marknad, som leverantör
av SaaS-tjänst, som i hög grad påverkas och utvecklas
av den snabba teknikutvecklingen inom IT-området.
Bolagets digitala plattform är relativt ny och kommer
framgent vara föremål för vidareutveckling och olika
typer av integrationslösningar. Förseningar i Bolagets
utvecklingsarbete eller oförmåga att hantera den tekniska utvecklingen kan medföra minskad eller utebliven
konkurrenskraft för Bolaget, vilket skulle medföra en
medelhög negativ inverkan på Bolagets framtida intjäningsförmåga och lönsamhet.

MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är medelhög.
Beroende av samarbetspartners
Bolaget är beroende av samarbetspartners och har etablerat samarbeten och affärsförhållanden med etablerade aktörer på marknaden. MedHelps samarbetspartners är knappt 20 till antalet och inkluderar två stora
aktörer i Avonova och Feelgood. Det finns en risk att
någon av dessa partners skulle försättas i en position
som försvårar eller försenar partners åtaganden inom
ram för samarbetet eller affärsförhållandet. Det finns
vidare en risk att samarbetspartners av olika anledningar väljer att avsluta sina samarbeten med MedHelp.
Bolaget bedömer att denna risk, för det fall den skulle

MedHelp bedömer att sannolikheten för att risken som
beskrivs ovan inträffar är låg.
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Beroende av underleverantörer
Bolaget förlitar sig på underleverantörer för att leverera
vissa tjänster som Bolaget har anlitats för att utföra. Bolagets verksamhet är beroende av förmågan hos dessa
underleverantörer att leverera tjänster i rätt tid, till rätt
kvalitet och i enlighet med Bolagets servicestandarder.
Exempelvis finns ett sådant beroende i förhållande till
systerbolaget och underleverantören Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB:s sjukvårdsrådgivning och kommunikationsplattform.

uppnå skalfördelar baserat på en förväntan om fortsatt
tillväxt. Om den förväntade tillväxten inte realiseras
kommer kostnadens andel av dessa investeringar att
öka, vilket kan komma att påverka MedHelps kostnadsbas. För det fall MedHelp inte lyckas hantera den ökning
av affärsstorlek och komplexitet som följer av framtida
tillväxt kan det ha en låg negativ inverkan på Bolagets
resultat och finansiella ställning.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är låg.

Det finns en risk att Bolagets underleverantörer inte
kommer att kunna möta framtida krav på tjänster i rätt
tid. Om Bolaget upplever begränsningar i underleverantörernas förmåga att tillhandahålla tjänsterna eller
om underleverantörer säger upp leverantörsavtalen
med Bolaget kan det påverka Bolagets kundrelationer
och möjligheter att tillhandahålla tjänster i enlighet med
kundavtalen negativt till dess alternativa lösningar kan
utvecklas. Om Bolaget måste identifiera alternativa
underleverantörer för någon av tjänsterna kan urvalsprocessen och godkännande av nya underleverantörer
ta lång tid och orsaka ökade servicekostnader och förseningar i tillhandahållandet av tjänsterna till kunderna.
Varje längre avbrott i tillhandahållandet av någon av
nyckeltjänsterna kan störa Bolagets verksamhet och ha
en låg inverkan på Bolagets verksamhet och resultat.

Skada på Bolagets renommé
Bolaget är en väletablerad verksamhet med relativt
hög varumärkesigenkänning inom marknaden för
digital företagshälsovård i Sverige, som en följd av sin
framgångsrika verksamhet genom åren. MedHelp är
beroende av sitt goda rykte. MedHelps rykte är särskilt
viktigt i förhållande till nya och nuvarande kunder och
underleverantörer. Till exempel kan operativa problem
eller IT-problem komma att skada MedHelps renommé,
vilket kan komma att leda till svårigheter för Bolaget att
skaffa nya kunder samt behålla befintliga kunder. Den 7
juni 2021 beslutade Integritetsmyndigheten att ålägga
MedHelps systerbolag och underleverantör, Medhelp
Sjukvårdsrådgivning AB, en sanktionsavgift om 12
MSEK på grund av att Medhelp Sjukvårdsrådgivning
AB inte hade vidtagit de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävts för att hålla en lämplig
säkerhetsnivå för att förhindra att obehöriga kommit åt
vissa personuppgifter, vilket skulle kunna ha en negativ
effekt på MedHelps renommé. Bolaget kan vidare exponeras negativt i offentliga och sociala medier, såsom
Facebook och Instagram, med begränsad förmåga att
förutse eller besvara sådana publiceringar. Skador på
Bolagets renommé kan leda till förlust av intäkter eller
förlust av tillväxtpotential, vilket i sin tur kan medföra låg
negativ inverkan på Bolagets verksamhet och utveckling.

MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är medelhög.
MedHelp kan komma att hantera sin tillväxt på ett
ineffektivt sätt
Den snabba tillväxten i MedHelps verksamhet hittills,
liksom all framtida tillväxt, har inneburit och förväntas
fortsätta att ställa höga krav på Bolagets ledande befattningshavare samt Bolagets operativa och finansiella
infrastruktur. I samband med MedHelps fortsatta tillväxt
förväntas MedHelp fortsätta förbättra, uppgradera och
investera i sina system och infrastruktur för att kunna
hantera den ökande omfattningen och komplexiteten i
verksamheten. Detta gäller särskilt MedHelps plattform
för digital företagshälsovård. Investeringar i verksamheten kommer att kräva att Bolaget avsätter betydande
resurser från Bolagets ledande befattningshavare och
verksamhet samt andra resurser, men kan komma att
inte leda till någon ökning av Bolagets försäljning och
resultat. Därtill kan fortsatt tillväxt också begränsa
MedHelps förmåga att upprätthålla tillfredsställande
servicenivåer, attrahera, utbilda och motivera anställda
samt utveckla och förbättra sin verksamhet, ledning och
finansiella kontroller. Dessutom kan fortsatt tillväxt leda
till att MedHelps affärs- och IT-system inte har tillräcklig
kapacitet för ytterligare kunder. MedHelps affärsplan
innefattar betydande investeringar och syftar till att

MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är medelhög.
Framtida kapitalbehov
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov
är i hög grad beroende av framgångar i försäljning av
Bolagets digitala plattformstjänst. Erbjudandet möjliggör att Bolaget erhåller cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Om Bolaget skulle välja att accelerera nuvarande expansionsplaner föreligger det risk att Bolaget
inte kommer att ha tillräckligt med kapital. Därav följer
att Bolaget i framtiden kan komma att behöva anskaffa
externt kapital, vilket skulle kunna innebära ytterligare
emissioner av aktier eller aktierelaterade instrument.
Det är inte säkert att sådana eventuella emissioner kan
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ka resurser samt i övrigt ha bättre förutsättningar för
att utveckla och nå kommersiell framgång. MedHelps
konkurrenskraft är starkt relaterad till Bolagets förmåga
att ligga i framkant och tillhandahålla ett produkterbjudande som ligger i paritet med rådande marknadsbehov
och marknadsefterfrågan. Den teknik som först når genombrott och uppnår betydande marknadspenetration
kan komma att bli dominerande, varvid konkurrerande
tekniker riskerar få begränsat, om något, genomslag.
Forskning och utveckling tillika marknadsaktiviteter
inom konkurrerande företag kan därmed göra Bolagets produkter obsoleta eller mindre efterfrågade. Det
föreligger således en risk att MedHelp inte har tillräcklig
förmåga att uthålligt hävda sig i konkurrensen. Bolaget
bedömer att denna risk, för det fall den skulle realiseras,
skulle ha en medelhög negativ inverkan på Bolagets
framtida intjäningsförmåga och lönsamhet.

ske till villkor som är fördelaktiga för befintliga aktieägare. Om Bolaget upptar finansiering genom att emittera
aktier eller aktierelaterade instrument kan detta medföra utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Skuldfinansiering, om sådan skulle vara tillgänglig
för Bolaget, kan innefatta begränsande villkor avseende
användning av kapital, vilket kan inverka negativt på
Bolagets flexibilitet. Om Bolaget inte tillförs tillräcklig
finansiering kan Bolaget tvingas till neddragningar och
andra begränsande åtgärder tills tillräckligt med kapital
säkrats, vilket kan ha en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtidsutsikter.
MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är låg.
Risker relaterade till Covid-19
2020 och 2021 har präglats av det globala utbrottet av
Covid-19-pandemin. Pandemin medför konsekvenser
som för Bolaget är svåra att i dagsläget till fullo överblicka. MedHelp har hittills kunnat fortsätta sin interna
verksamhet utan betydande påverkan av Covid-19.
MedHelp har dock påverkats av att personalen hos Bolagets kunder har permitterats, vilket påverkar antalet
anslutna användare. Vidare har snittlängden på MedHelps rådgivningssamtal blivit längre under Covid-19,
vilket har haft en viss påverkan på Bolagets bruttomarginaler. Till följd av Covid-19-pandemin har även tiden
och viljan att ingå nya kommersiella avtal och köpa nya
tjänster hos potentiella kunder minskat. För det fall Bolaget, på grund av Covid-19-pandemin, möter en lägre
efterfrågan från potentiella kunder skulle det kunna ha
en låg negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är medelhög.

Legala och regulatoriska risker
Risker relaterade till dataskydd
MedHelp inhämtar och behåller personlig information
avseende arbetstagare erhållen från sina kunder, bland
annat bestående av hemadresser, namn, telefonnummer
och hälsodata, som en del av verksamheten och Bolaget
är således skyldigt att uppfylla tillämpliga lagar avseende dataskydd. Sedan den 25 maj 2018 är Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det
fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av
direktiv 95/46/EG (”GDPR”) tillämplig i samtliga EU:s
medlemsländer och har ersatt tidigare och kompletterar
befintliga nationella dataskyddslagar. Det finns en risk
att Bolagets befintliga procedurer för dataskydd inte
är i linje med kraven enligt GDPR. Eventuell bristande
efterlevnad avseende GDPR kan ge upphov till väsentliga administrativa sanktioner, utöver sådan skada på
anseende som orsakas av sådan bristande efterlevnad
av reglerna. Bolagets bristande efterlevnad av tillämplig
lagstiftning angående dataskydd kan därför ha en hög
negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella
ställning.

MedHelp bedömer att sannolikheten för att risken som
beskrivs ovan inträffar är låg.

Branschrelaterade risker
Konkurrens
MedHelp utvecklar och levererar en digital plattform
och riktar sig till företag och andra organisationer.
Bolaget verkar inom en marknad inom vilken ett flertal
bolag tillhandahåller produkter och tjänster som potentiellt, direkt eller indirekt, kan konkurrera med Bolagets
plattform, till exempel mjukvarubolag som utvecklar
HR-system. Några av MedHelps främsta konkurrenter
är Previa, Aino Health samt bolag som erbjuder HR-system med funktioner liknande funktionerna som Bolaget
erbjuder. Bolagets konkurrenter kan komma att utveckla
produkter som är mer effektiva, prisvärda, kvalitativa
och/eller användbara än vad MedHelp kan erbjuda.
Vidare kan konkurrenter förfoga över större ekonomis-

MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är medelhög.
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Immateriella rättigheter
MedHelps kunskap och teknik kring digitala tjänster
för hantering av hälsa och vård på företag och i organisationer utgör en integrerad del i Bolagets förmåga
till differentiering. Det är därför av stor betydelse att
kunskapen och tekniken inom MedHelp bevaras, varför
immateriella rättigheter utgör betydande tillgångar i
Bolagets verksamhet. Per dagen för Prospektet består
MedHelps immateriella rättigheter framförallt av källkoden till Bolagets plattform samt Bolagets omfattande
användardatabas innehållande användardata som kan
användas för prognoser och jämförelser.

liknande börsnoterade bolag, värderingsmultiplar vid
tidigare genomförda börsnoteringar av motsvarande
bolag, rådande marknadsläge samt uppskattningar om
MedHelps verksamhetsinriktning, intjäningsförmåga,
finansiella ställning och tillväxtförutsättningar (se avsnittet ”Villkor och anvisningar – Prissättning av aktier”
för mer information). Detta pris kommer inte nödvändigtvis spegla det pris som investerare på marknaden
är villiga att köpa och sälja aktierna för efter Erbjudandet. Skillnaden mellan köp- och säljpriset kan variera
väsentligt från tid till annan, vilket gör det svårare för
en aktieägare att sälja aktier vid en viss tidpunkt och till
önskat pris. Ovanstående kan ha en negativ påverkan
på aktiernas likviditet och kan resultera i låg handelsvolym. Likviditeten i aktien kan negativt påverka den kurs
till vilken en investerare i Bolagets aktie kan avyttra
aktierna. Eftersom en investering i aktier kan sjunka i
värde finns det en risk att en investerare inte får tillbaka
det investerade kapitalet.

Förmågan att skydda sina immateriella rättigheter samt
kunskap om Bolagets verksamhet, bedöms vara av
betydelse för Bolaget. Risk föreligger att immateriella
rättigheter som innehas av MedHelp inte ger ett fullgott
skydd. Äganderätten till de immateriella rättigheter som
genereras av anställda inom ramen för MedHelp verksamhet, tillfaller som huvudregel Bolaget i enlighet med
tillämplig lagstiftning och befintliga avtal. För det fall
Bolaget framgent misslyckas med att ta sina immateriella rättigheter i anspråk kan det få negativa effekter på
Bolagets verksamhet och utvecklingsförmåga. Bolaget
är även beroende av know-how och det finns risk att
konkurrenter utvecklar motsvarande know-how eller att
Bolaget inte lyckas skydda sitt kunnande på ett effektivt
sätt. Bolaget bedömer att riskerna ovan, för det fall de
skulle realiseras, skulle ha en låg negativ inverkan på
Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Befintliga aktieägares försäljning kan påverka aktiekursen
I samband med Erbjudandet kommer huvudaktieägaren Mark Hauschildt samt personer i ledande ställning
att åta sig att, med vissa förbehåll, inte sälja eller på
annat vis överlåta sina aktier i Bolaget under en viss tid
efter att handeln med Bolagets aktier på Nasdaq First
North Growth Market har inletts. Denna så kallade lock
up-period kommer vara 365 dagar. Eminova Partners
kan dock medge undantag från åtagandena. När lock
up-perioden har löpt ut står det de berörda aktieägarna
fritt att sälja sina aktier i Bolaget. Försäljning av stora
mängder av Bolagets aktier, eller uppfattningen att en
sådan försäljning kan komma att ske, kan leda till att
priset på Bolagets aktier sjunker. Om priset på Bolagets
aktie sjunker kan det innebära att en investerare inte får
tillbaka det investerade kapitalet.

MedHelp bedömer att sannolikheten för att riskerna
som beskrivs ovan inträffar är låg.

Risker relaterade till aktien och
Erbjudandet

Mark Hauschildt har ett betydande inflytande över
MedHelp
Efter genomförandet av Erbjudandet, kommer huvudaktieägaren Mark Hauschildt att inneha totalt cirka 68,9
procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Följaktligen
kommer Mark Hauschildt att ha ett stort inflytande över
beslutspunkter som läggs fram för Bolagets aktieägare
för godkännande, inklusive val av styrelseledamöter,
möjliga fusioner, konsolideringar eller försäljning av
betydande del av Bolagets tillgångar. Mark Hauschildts
intressen är inte nödvändigtvis förenliga med Bolagets
eller andra aktieägares intressen och Mark Hauschildt
kan komma att utöva inflytande över Bolaget på ett sätt
som inte nödvändigtvis överensstämmer med andra
aktieägares bästa. Mark Hauschildt, Bolaget och andra

Priset på MedHelps aktie kan vara volatilt och potentiella investerare kan förlora hela eller delar av sin
investering
Före Erbjudandet förekommer ingen organiserad handel
med Bolagets aktier. Aktiekursen för nyligen noterade
bolag kan vara särskilt volatil under en period efter
noteringen och det föreligger en risk för att marknaden
inte kommer att vara aktiv och likvid, eller att en aktiv
och likvid marknad inte består. Priset i Erbjudandet har
fastställts av Bolagets styrelse i samråd med Eminova
Partners baserat på ett antal faktorer, inklusive förhandlingar med de som åtagit sig att teckna aktier i
Erbjudandet, sondering med och intresse från andra
investerare av institutionell karaktär, värderingen av

30

RISKFAKTORER

aktieägare kan till exempel ha motstående intressen
avseende eventuell vinstutdelning. Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning kan komma
att påverkas negativt av sådana intressekonflikter.
Icke säkerställda teckningsåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden motsvarande totalt 40 MSEK. Teckningsåtaganden är dock inte
säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns
en risk för att teckningsåtagandena inte kommer
att infrias. Teckningsåtaganden är vidare förenade
med villkor. För det fall att något av dessa villkor inte
uppfylls finns det en risk för att teckningsåtagandena
inte kommer att uppfyllas, vilket skulle kunna få en
väsentligt negativ inverkan på Erbjudandets genomförande.
Framtida emissioner av aktier eller andra värdepapper i Bolaget kan komma att späda ut aktieinnehavet och ha en negativ inverkan på aktiepriset
Bolaget kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet eller
genomföra tilltänkta investeringar. Bolaget kan avse
att anskaffa ytterligare kapital, till exempel genom
emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som kan konverteras till aktier. Emission av
ytterligare värdepapper eller skuldebrev kan sänka
marknadsvärdet på Bolagets aktier och späda ut de
ekonomiska eller röstrelaterade rättigheterna för befintliga aktieägare om inte befintliga aktieägare ges
företrädesrätt i emissionen eller om befintliga aktieägare av någon anledning inte kan eller vill utnyttja sin
företrädesrätt. Det finns således en risk att framtida
emissioner av aktier eller andra värdepapper minskar
marknadspriset på aktien och medför en utspädning
av vissa aktieägares innehav i Bolaget.
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Vissa rättigheter förenade med
Bolagets värdepapper

Tillämpliga regler vid uppköpserbjudanden m.m.

Prospektet avser teckning av aktier (ISIN-kod:
SE0016799001). Teckningskursen uppgår till 9,20 SEK
per aktie. De erbjudna aktierna är fritt överlåtbara och
emitteras i enlighet med svensk lagstiftning. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget,
inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast
ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551).

I händelse av att ett offentligt uppköpserbjudande
skulle lämnas avseende aktierna i MedHelp när aktierna
är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth
Market tillämpas Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).
Om styrelsen eller verkställande direktören i MedHelp,
på grund av information som härrör från den som avser
att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende
aktierna i Bolaget, har grundad anledning att anta att
ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett
sådant erbjudande har lämnats, får MedHelp enligt Takeover-reglerna endast efter beslut av bolagsstämman
vidta åtgärder som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande. MedHelp får oaktat detta söka efter alternativa erbjudanden. Under ett offentligt uppköpserbjudande står
det aktieägarna fritt att bestämma huruvida de önskar
att avyttra sina aktier i det offentliga uppköpserbjudandet. Efter ett offentligt uppköpserbjudande kan den som
lämnat erbjudandet, under vissa förutsättningar, vara
berättigad att lösa in resterande aktieägares aktier i
enlighet med reglerna om tvångsinlösen i aktiebolagslagen (2005:551).

Rösträtt
Varje aktie berättigar till en röst på bolagstämmor och
varje aktieägare är berättigad till ett antal röster motsvarande innehavarens antal aktier i Bolaget.

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler vid en kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel enligt
aktiebolagslagen (2005:551) företrädesrätt att teckna
sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som
innehades före emissionen.

Rätt till utdelning och behållning
vid likvidation

Aktierna i MedHelp är inte föremål för något erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller
lösningsskyldighet. Inga offentliga uppköpserbjudanden
har lämnats avseende aktierna under innevarande eller
föregående räkenskapsår.

Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning
samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott
i händelse av likvidation. Beslut om vinstutdelning i
aktiebolag fattas av bolagsstämman. Rätt till vinstutdelning tillfaller den som på av bolagsstämman beslutad
avstämningsdag är registrerad som innehavare av aktier
i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Vinstutdelning utbetalas normalt till aktieägarna som ett kontant
belopp per aktie genom Euroclear Sweden, men betalning kan även ske i annat än kontanter (sakutdelning).
Om aktieägarna inte kan nås genom Euroclear Sweden,
kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende
vinsutdelningsbeloppet under en tid som begränsas
genom regler om tioårig preskription. Vid preskription
tillfaller vinsutdelningsbeloppet Bolaget.

Central värdepappersförvaring
Aktierna i MedHelp är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Detta
register hanteras av Euroclear Sweden, Box 7822, 103
97 Stockholm. Inga aktiebrev har utfärdats för Bolagets
aktier.

Emissionsbemyndigande
Vid årsstämman den 10 juni 2021 beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna,
besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan
föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Det finns inga restriktioner avseende rätten till vinstutdelning för aktieägare bosatta utanför Sverige. Aktieägare som inte har skattemässig hemvist i Sverige är
normalt föremål för svensk kupongskatt.
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Nyemission av aktier i samband
med Erbjudandet

Skattefrågor i samband med
Erbjudandet

Styrelsen i Bolaget beslutade den 22 september 2021,
med stöd av bemyndigande lämnat på årsstämman den
10 juni 2021, att genomföra Erbjudandet genom nyemission av högst 5 434 782 aktier.

Investerare i Erbjudandet bör uppmärksamma att
skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och
Bolagets registreringsland kan inverka på eventuella
inkomster från värdepapperna. Investerare uppmanas
att konsultera dennes oberoende rådgivare avseende
skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med
Erbjudandet.

Registrering av Erbjudandet vid
Bolagsverket
Erbjudandet förväntas registreras vid Bolagsverket
omkring vecka 45, 2021. Den angivna tidpunkten är
preliminär och kan komma att ändras.

För friskare medarbetare
och välmående företag.
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Erbjudandet

Anmälan om teckning av aktier

Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare
i Sverige och internationellt inbjuds att teckna aktier i
MedHelp, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare,
inför notering på Nasdaq First North Growth Market.

Teckning av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel som ska vara Eminova
Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 11
oktober 2021. Anmälan kan också ske elektroniskt via
BankID på Eminova Fondkommissions hemsida www.
eminova.se. Anmälningssedlar som sänds per post bör
avsändas i god tid före sista dagen i teckningsperioden.
Observera att anmälan är bindande.

Erbjudandets storlek
Erbjudandet omfattar högst 5 434 782 aktier, motsvarande en bruttoemissionslikvid om högst 49 999 994,40
SEK. De totala emissionskostnaderna för Erbjudandet
beräknas uppgå till cirka 4 MSEK.

I det fall anmälningssedel saknas kan en ny anmälningssedel rekvireras kostnadsfritt från Bolaget eller från
Eminova Fondkommission.

Teckningskurs

Anmälningssedel finns även för nedladdning på Bolagets hemsida, www.medhelp.se eller Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se. Ofullständigt eller
felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas
utan åtgärd. Endast en (1) anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den först inkomna
att beaktas. Anmälan för teckning av aktier är bindande
och är oåterkallelig.

Priset per aktie har fastställts till 9,20 SEK. Courtage
utgår ej.

Prissättning av aktier
Prissättningen av Erbjudandet har beslutats av Bolagets styrelse i samråd med Eminova Partners och har
fastställts baserat på ett antal faktorer, bland annat
genom en multipelvärdering av andra börshandlade
jämförbara företag i kombination med aktuellt affärsläge
och en bedömning av Bolagets potential och framtidsutsikter. Framtagandet av jämförelsebolag baseras
primärt på företag inom närliggande industrier, liknande
geografisk marknad och relevanta produkter/produktegenskaper. Den multipel som använts är bland annat
Enterprise Value/Sales. Med beaktande av samtliga
dessa faktorer ovan bedömer Bolagets styrelse att
teckningskursen i Erbjudandet om 9,20 SEK per aktie är
marknadsmässig.

Ifylld anmälningssedel ska skickas till Eminova Fondkommission på nedanstående adress.
EMINOVA FONDKOMMISSION AB
Ärende: Medhelp Care Aktiebolag (publ)
Adress: Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm
Telefon: 08-684 211 00
Hemsida: www.eminova.se
Fax: 08-684 211 29
E-post: info@eminova.se (inskannad anmälningssedel)

Värdering

Kunder till Nordnet Bank AB (”Nordnet”) kan anmäla sig
för Erbjudandet att teckna aktier direkt över internet.
Ytterligare information kan erhållas på www.nordnet.se.

MedHelps värdering uppgår till 230 MSEK (pre-money).

Teckningstid

Observera att anmälan är
bindande

Teckningstiden för aktier är från och med den 27
september 2021 till och med den 11 oktober 2021. Om
styrelsen beslutar att förlänga teckningstiden för Erbjudandet kommer detta att meddelas genom pressmeddelande senast den 11 oktober 2021.

Den som anmäler sig för förvärv av aktier måste ha ett
VP-konto eller en depå hos bank eller annan förvaltare
till vilken leveransen av aktier kan ske. Personer som
saknar VP-konto eller depå måste öppna ett VP-konto
eller en depå hos en bank eller ett värdepappersinstitut
innan anmälningssedel inlämnas till Eminova Fondkommission. Observera att detta kan ta viss tid.

Minsta teckningspost
Det lägsta antalet som kan tecknas är 590 aktier, men
därutöver är det möjligt att teckna valfritt antal aktier.

Observera att den som har en depå eller konto med
specifika regler för värdepapperstransaktioner,
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Betalning

exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/
förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av
värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/
förvaltare som för kontot.

Betalning skall ske enligt instruktion från Eminova Fondkommission efter besked om tilldelning. Full betalning
för tilldelade aktier skall erläggas kontant senast tre
(3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan.
Aktier som ej betalas i tid kan komma att överlåtas till
annan. Ersättning kan krävas av dem som ej betalat för
tecknade aktier.

Anmälan via Nordnet
Depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig för förvärv av
aktier via Nordnets internettjänst fram till kl. 23:59 den
10 oktober 2021. För att inte riskera att förlora rätten
till eventuell tilldelning ska depåkunder hos Nordnet ha
tillräckliga likvida medel tillgängliga på depån från och
med den 10 oktober 2021 kl. 23:59 till likviddagen som
beräknas vara den 18 oktober 2021.

Betalning – via Nordnet
Tilldelade aktier bokas mot debitering av likvid på angiven depå, vilket beräknas ske omkring den 18 oktober
2021.

Leverans av värdepapper

Mer information om anmälningsförfarande via Nordnet
finns tillgänglig på www.nordnet.se.

Efter att betalning för tilldelade aktier erlagts och
registrerats kommer värdepapperna att levereras till det
VP-konto eller den depå hos bank eller annan förvaltare som angivits på anmälningssedeln. I samband med
detta erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse
på att inbokning av värdepapper har skett på dennes
VP-konto. Innehavare vilka har sitt innehav registrerat
på en depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. Besked om
erhållande av aktier för kunder hos Nordnet sker enligt
Nordnets rutiner. Ytterligare information kan erhållas på
www.nordnet.se.

Tilldelningsprincip
Tilldelning av aktier beslutas av MedHelps styrelse.
Syftet är primärt att uppnå en erforderlig spridning av
ägandet bland allmänheten för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Bolagets aktier. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden
anmälan inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal aktier än anmälan
avser eller helt utebli. Tilldelning kan dessutom helt eller
delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. MedHelp har ej fastställt en indikativ lägstanivå för enskild
tilldelning, vare sig för professionella eller icke-professionella investerare. I händelse av överteckning kommer
investerare som lämnat teckningsåtaganden avseende
Erbjudandet att prioriteras. Anmälningar från affärskontakter, medarbetare och andra till MedHelp närstående
parter samt anmälningar från Eminova Fondkommission
och Nordnet kan komma att särskilt beaktas av styrelsen. Tilldelning sker i sådant fall i enlighet med Svenska
Fondhandlareföreningens regler. Det finns ingen övre
gräns för hur många aktier en enskild tecknare kan
anmäla sig för inom ramen för nyemissionen. Besked om
tilldelning sänds ut per post av Eminova Fondkommission till den på anmälningssedeln angivna adressen.

Upptagande till handel
MedHelp har vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande bedömts uppfylla noteringskrav på Nasdaq First
North Growth Market med förbehåll för att sedvanliga
villkor uppfylls, däribland att emissionslikviden från
Erbjudandet täcker Bolagets behov av rörelsekapital för
den kommande tolvmånadersperioden och att erforderlig ägarspridning uppnås senast första dag för handel
i Bolagets aktier. MedHelps aktie upptas till handel på
Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet
MEDHLP och med ISIN-kod SE0016799001. Samtliga
aktier avses att upptas till handel den 26 oktober 2021.
Handel sker i SEK.

Tilldelning - via Nordnet

Restriktioner avseende deltagande i Erbjudandet

Besked om tilldelning för de som anmält sig via Nordnets internettjänst erhåller besked om tilldelning genom
en teckning av aktier mot samtidig debitering av likvid
på angiven depå, vilket beräknas ske den 18 oktober
2021.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika, Hongkong, Schweiz och Kanada riktas inte
Erbjudandet att teckna aktier till personer eller andra
med registrerad adress i något av dessa länder.
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Rätt till utdelning

Övrig information

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med
avstämningsdagen för den utdelning som beslutas
närmast efter den aktuella nyemissionens registrering.
Samtliga aktier har samma rätt till utdelning. Några begränsningar i rätten till utdelning finns inte. Utbetalning
av eventuell utdelning ombesörjs av Euroclear Sweden
AB eller, avseende förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägarna
inte kan nås kvarstår aktieägarnas fordran på Bolaget
avseende utdelningsbelopp och begränsas endast
genom regler om preskription.

För det fallet att ett för stort belopp betalas in av en
tecknare kommer Eminova Fondkommission att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Någon ränta
utgår inte på överskjutande belopp.

Likviditetsgaranti
Bolaget har ingått ett avtal med Lago Kapital Oy enligt
vilket garanten åtar sig att tillhandahålla tjänster som
tillgodoser likviditet i Bolagets aktie i samband med
upptagande till handel på Nasdaq First North Growth
Market. Åtagandet innebär att likviditetsgaranten åtar
sig att, när så är möjligt, ställa kurser på både köp- och
säljordrar, med verkan att differensen (spread) mellan
köp- och säljkurs inte överstiger en viss förutbestämd
nivå. Avtalet reglerar i stort att likviditetsgaranten ska
ställa kurser om minst 25 000 SEK på köp- respektive
säljsidan med en maximal spread om högst 4 procent.
Den första avtalsperioden är sex månader och därefter
löper den på månadsbasis med en uppsägningstid om
en kalendermånad.

Offentliggörande av utfallet av
Erbjudandet
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats
kommer MedHelp att offentliggöra utfallet av Erbjudandet. Offentliggörandet är planerat till omkring den 12
oktober 2021 och kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på MedHelps hemsida
www.medhelp.se.

Lock up-avtal

Utspädning

Nedan angivna aktieägare i Bolaget har förbundit sig
gentemot Eminova Partners att avstå från att direkt
eller indirekt avyttra deras aktieinnehav i Bolaget i
samband med att Bolaget noteras. Samtliga personer
i ledande ställning med aktieinnehav i Bolaget och den
externa huvudaktieägaren Mark Hauschildt har ingått
lock-up om 100 procent av aktieinnehavet under en
period om 12 månader.

Antalet aktier kommer, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, att öka med 5 434 782, från 25 000 000 till
30 434 782, vilket motsvarar en utspädning om cirka
18 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter
registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.

Villkor för fullföljande
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att tidpunkten för att genomföra
Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådana omständigheter kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller
politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige
som utomlands liksom att intresset för att delta i Erbjudandet bedöms av styrelsen för MedHelp som otillräckligt. Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall styrelsen anser att det är olämpligt
att genomföra Erbjudandet. Om Erbjudandet återkallas
kommer detta att offentliggöras så snart som möjligt
genom pressmeddelande senast innan avräkningsnotor
skickas ut, vilket beräknas ske den 13 oktober 2021.
MedHelp har ej möjlighet att återkalla Erbjudandet efter
det att handeln med värdepapperen har inletts.

Lock-up
Andel under
lock-up
(%)

Lock-up
period
(månader)

Elisabeth Wicklin 48

100

12

Tobias Ekros 49

100

12

100

12

Namn

Magnus Waller

50

Mark Hauschildt

100

12

Peter Wallin 52

100

12

Per Netzell

100

12

100

12

53

Lars Roth 54

51

Ledning, Sales | Lock-up avser direkt innehav i Bolaget.
Ledning, VD | Lock-up avser indirekt innehav i Bolaget via Meddet AB.
Styrelseledamot | Magnus Waller har ingått lock-up avtal avseende 35 000 aktier som innehas privat och 45 000 aktier som per dagen för Prospektet innehas genom Retsoobe AB.
51
Huvudaktieägaren | Lock-up avtalet är ingånget med MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB som kontrolleras av Mark Hauschildt.
52
Ledning, CTO | Lock-up avser direkt innehav i Bolaget.
53
Ledning, CFO | Lock-up avser indirekt innehav i Bolaget via P.Netzell konsult & investering AB.
54
Ledning, CSO/SPO | Lock-up avser indirekt innehav i Bolaget via Q Industries Lars Roth AB.
48
49

50
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Teckningsåtaganden

Sammanlagt cirka 94 procent av aktierna i Bolaget före
Erbjudandet är således föremål för lock-up. Lock-up
tillämpas inte för det fall aktierna i Bolaget blir föremål
för ett offentligt uppköpserbjudande eller om aktierna
utlånas till Eminova Partners i samband med genomförandet av Erbjudandet i syfte att säkerställa leverans av
aktierna till nya aktieägare. Vidare tillämpas inte lock-up
för det fall aktierna utlånas till en likviditetsgarant i syfte
att tillgodose likviditet i Bolagets aktie i samband med
upptagande till handel. Eminova Partners kan även i
annat fall tillåta avyttring av aktier under lock-up.

Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden från
investerare om totalt 40 MSEK, motsvarande cirka 80
procent av Erbjudandet. Någon ersättning för lämnade
teckningsåtaganden utgår ej. Teckningsåtagandena
ingicks under augusti och september 2021. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti,
spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang,
varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller
delvis, inte kommer att infrias.
Nedanstående tabell sammanfattar de teckningsåtaganden som ingåtts per dagen för Prospektet.

Teckningsåtaganden
Tecknat belopp
(SEK)

Andel av Erbjudandet
(%)

Invium Partners AB

5 000 000

10,0

John Fällström

5 000 000

10,0

Polynom Investment AB (publ)

4 000 000

8,0

Tass AB

2 500 000

5,0

Namn

Övriga

23 500 000

47,0

Totalt

40 000 000

80,0
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Styrelse
Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter utan suppleanter. Bolagets
styrelse består för närvarande av fem ledamöter valda av extra bolagsstämma den 6 september 2021 för tiden intill
slutet av årsstämman 2022.

Namn

Uppdrag

Invald

Oberoende i förhållande till
Bolaget och bostörre aktielagsledningen
ägare

Thomas Nygren
Anna Frick
Dennis Aerts
Eva Andersson
Magnus Waller

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

2021
2021
2021
2021
2021

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Innehav*
0
0
0
0
125 000**

*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.
**Magnus Waller innehar 35 000 aktier privat och hälften av aktierna i Retsoobe AB som innehar 90 000 aktier i
MedHelp.

THOMAS NYGREN
Född 1962.

Utbildning/erfarenhet:

Advokat med Master of Laws från Uppsala universitet. Partner på Advokatfirman
Schjødt. Thomas Nygren är specialiserad
inom TMT- och IP- relaterade frågor inklusive
M&A inom TMT-sektorn. Över 25 års erfarenhet från att ge råd till nystartade företag
från tidiga kapitalanskaffningar till ”exits”.
Han har varit ordförande i A3 Allmänna IT- &
Telekomaktiebolaget som förvärvades av
Bredband2 AB och avnoterades från Nasdaq
år 2020.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Havnegatan Advokatbyrå AB, B Intressenter AB och Havnegata
Advokatbyrå Holding AB. Styrelseledamot i
ANS Intressenter AB, Caranth Trading AB,
Caranth Holding AB, H-ton Holding AB, N
3 Advokatbyrå AB och Metacon AB (publ).
Styrelsesuppleant i Minikulla Konsult & Invest
AB, Johan Linder Advokatbyrå Aktiebolag och
Vermiculus Financial Technology AB.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Thomas Nygren innehar inte några aktier i
Bolaget.

Ordförande
sedan 2021.
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Utbildning/erfarenhet:

MBA från Handelshögskolan i Stockholm
med inriktning finansiering/marknadsföring.
Över 20 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning,
strategi och kommunikation.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Cell Impact AB, Fortnox
AB, Leo Vegas AB, Svea Ekonomi AB, Lohilo
Foods AB, Sensec Holding AB och Transfer
Group AB.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Anna Frick innehar inte några aktier i Bolaget.

ANNA FRICK
Född 1968.
Styrelseledamot
sedan 2021.

DENNIS AERTS
Född 1965.

Utbildning/erfarenhet:

Master från Utrecht University i Holland inom
Economic Geography. Erfarenhet från telecom bl.a. KPN samt cirka 20 års erfarenhet
som VD först för Spray Network och sedan
2006 för Internetstiftelsen som ansvarar för
toppdomänen ”.se”.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Metasolutions AB och
NIC-SE Network Information Centre Sweden
Aktiebolag. Styrelseledamot i DJG Aerts AB.
Styrelsesuppleant i Gavagai AB.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Dennis Aerts innehar inte några aktier i
Bolaget.

Styrelseledamot
sedan 2021.
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Utbildning/erfarenhet:

Utbildning i Personal- och arbetslivsfrågor
från Stockholms universitet. Erfaren internationell HR-chef och seniorkonsult med stor
framgång i att definiera och driva HR som ett
avgörande affärsområde som knyter personalhantering till affärsstrategier. Eva Andersson har tidigare arbetat för Skandia Norden,
AstraZeneca, Kreab och Xerox.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i UN Women Sweden,
styrelseledamot i Business Human Resources
Consulting Sweden AB och stabschef för
avdelningen Verksamhetsstöd på Barncancerfonden.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Eva Andersson innehar inte några aktier i
Bolaget.

EVA ANDERSSON
Född 1963.
Styrelseledamot
sedan 2021.

Utbildning/erfarenhet:

Magnus Waller är en serieentreprenör och är
bl.a. grundare till bolag som Zignsec (listat
på Nasdaq First North Growth Market) och
Payground AB (nyligen avyttrat till Svea
Ekonomi). Magnus Waller anses vara en
expert inom Payments och RegTech.

Övriga nuvarande befattningar:

Magnus Waller har inga andra nuvarande
befattningar.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Magnus Waller innehar 35 000 aktier privat
och hälften av aktierna i Retsoobe AB som
innehar 90 000 aktier i MedHelp.

MAGNUS WALLER
Född 1970.
Styrelseledamot
sedan 2021.
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Ledande befattningshavare
Namn
Tobias Ekros
Per Netzell
Peter Wallin
Lars Roth

Befattning
VD
CFO
CTO
CSO/CPO

Anställd
2019
2019
2019
2020

Elisabeth Wicklin
Sales
Peter Rysgaard
Country Manager DK
*Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

TOBIAS EKROS
Född 1971.
Verkställande direktör
sedan 2019.

2019
2021

Innehav*
1 250 000
250 000
300 000
500 000

250 000
0

Utbildning/erfarenhet:

Master of Science från Lunds universitet.
Tobias Ekros har lång erfarenhet av att
arbeta i ledande positioner inom retail /
konsument- och hälsoorienterade bolag,
samt som konsult på Accenture, och har gjort
två "exits" av PE-ägda apotekskedjor efter
omregleringen, bl.a. Apotek Hjärtat.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Parfym Sverige AB, PSAB
Holding AB, Fume AB, Parfym Sverige Holding AB och Meddet AB. Styrelsesuppleant i
J Persson Hjärtkompetens AB.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Tobias Ekros innehar, via bolag, 1 250 000
aktier i MedHelp.

41

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Utbildning/erfarenhet:

Bachelor degree in Business/Finance från
Handelshögskolan i Umeå. Per Netzell har
lång erfarenhet av att arbeta som CFO samt
med inköp inom retail och har gjort en exit av
en PE-ägd apotekskedja.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i WBE Travel AB, Parfym
Sverige Holding AB, G Inkasso AB, Aktieutveckling i Öland AB, AIFM Capital AB, Fume
AB, PSAB Holding AB och Parfym Sverige
AB. Styrelseledamot i Rådgivningen i Uppsala AB och P. Netzell konsult & investering AB.
Styrelsesuppleant i AB Ordkonsult i Stockholm.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

PETER WALLIN
Född 1979.

Per Netzell innehar, via bolag, 250 000 aktier
i MedHelp.

PER NETZELL
Född 1967.
Chief Financial Officer
sedan 2019.

Utbildning/erfarenhet:

M.Sc. Media Technology and Engineering
från Linköpings universitet. Peter Wallin kommer senast från Hoist Finance där han var
Head of Group Analytics och har innan dess
10 års erfarenhet från Siemens Healthcare
och Nobel Biocare.

Övriga nuvarande befattningar:

Peter Wallin har inga andra nuvarande befattningar.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Peter Wallin innehar 300 000 aktier i MedHelp.

Chief Technology Officer
sedan 2019.
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Utbildning/erfarenhet:

Master of Science and Engineering från KTH.
Lars Roth har lång erfarenhet av strategi och
produkt/affärsutveckling från digitala bolag
samt från Telia där han ansvarade för strategiska partnerskap och VC-investeringar.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Beet Group AB och
Beet Holding AB. Styrelseledamot i Poppy
Tec Holding AB, Poppy Tec AB, Stockholm
Vibealacious AB, Bright Energy AB, Dashl AB
och Q Industries Lars Roth AB. Styrelsesuppleant i AEP - BG Intresenter AB och Meddet
AB.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

ELISABETH WICKLIN
Född 1969.

Lars Roth innehar, via bolag, 500 000 aktier i
MedHelp.

LARS ROTH
Född 1977.
Chief Strategy Officer
och Chief Product
Officer sedan 2020.

Utbildning/erfarenhet:

Master of Science in Business Administration and Economics International Business
Program från Uppsala universitet. Elisabeth
Wicklin har lång erfarenhet från att sälja
lösningar till HR i organisationer av olika storlekar inom de flesta branscherna, i Sverige
och internationellt. Elisabeth har bland annat
medgrundat och varit VD för Agentum.

Övriga nuvarande befattningar:

Elisabeth Wicklin har inga andra nuvarande
befattningar.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Elisabeth Wicklin innehar 250 000 aktier i
Bolaget.

Sales sedan 2019.
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Utbildning/erfarenhet:

MSc i Politics, Economics and Philosophy.
Mångårig erfarenhet från försäljning, ledning
och utveckling. Tidigare erfarenhet från bland
annat Firstaiders A/S, Partner Dialog, Scandinavian Executive Institute, Butlers Rens og
Vask, Grape A/S (f.d. SalesForce1).

Övriga nuvarande befattningar:

Peter Rysgaard har inga andra nuvarande
befattningar.

Innehav i Bolaget (före
Erbjudandet):

Peter Rysgaard innehar inte några aktier i
Bolaget.

PETER RYSGAARD
Född 1975.
Country manager DK
sedan 2021.

Övriga upplysningar avseende styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Ersättningar och förmåner

Ersättning till styrelsen
Ingen ersättning betalades ut för styrelseledamöternas
arbete i MedHelps styrelse under räkenskapsåret 2020.
Bolaget har inte ingått avtal med någon styrelseledamot
som ger denne rätt till förmåner efter det att uppdraget
avslutats.

Inga styrelseledamöter eller ledande befattningshavare
har några familjeband till några andra styrelseledamöter
eller andra ledande befattningshavare.
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i Bolaget har under de senaste fem åren
(i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) av reglerings- eller tillsynsmyndighet (inklusive erkända yrkessammanslutningar) bundits vid, eller varit föremål för påföljd på
grund av brott, eller (iii) förbjudits av domstol att vara
medlem av en emittents förvaltnings-, lednings- eller
tillsynsorgan eller från att utöva ledande eller övergripande funktioner hos en emittent.

Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till VD och ledande befattningshavare ska
fastställas till marknadsmässiga nivåer och ska bestå
av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt eventuella
övriga förmåner. I tabellen nedan visas den ersättning
som utgick till ledande befattningshavarna för räkenskapsåret 2020.

Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås på Bolagets adress Marieviksgatan 19, 117 43 Stockholm.
TSEK

Grundlön

Tobias Ekros, VD
Övriga ledande befattningshavare
Summa

3)

Rörlig ersätt- Övriga förmåning
ner 1)

Pensionskostnader 2)

Summa

1 788 000

0

73 404

638 640

2 500 044

4 753 200

0

90 192

910 964

5 754 356

6 541 200

0

163 596

1 549 604

8 254 400

Omfattar förmånsbil, friskvårdsbidrag, personlig hälsa, lunchutrymmen, sjuk- och sjukvårdsförsäkring m.m.
Bolaget eller dess dotterbolag har inga avsatta eller upplupna belopp för pensioner eller liknande förmåner.
3)
Innefattande 5 personer under räkenskapsåret 2020.
1)

2)
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FINANSIELL INFORMATION

Den finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt avseende helår är hämtade från Bolagets årsredovisningar
för räkenskapsåren 2019 och 2020, vilka har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt har reviderats av Bolagets revisor. Utöver detta har ingen information i
detta avsnitt reviderats av Bolagets revisor. Den finansiella informationen som redovisas i detta avsnitt avseende halvår är hämtad från Bolagets oreviderade delårsrapport för perioden januari – juni 2021 och avser koncernen till skillnad
från Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020 som avser moderbolaget Medhelp Care Aktiebolag
(publ). Bolagets delårsrapport avseende koncernen för perioden januari – juni 2021 har upprättats för att presenteras
i Prospektet, upprättats enligt samma redovisningsprinciper som Bolagets årsredovisningar och har inte granskats av
Bolagets revisor. Informationen nedan bör läsas tillsammans med Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2019
och 2020 inklusive revisionsberättelser, samt Bolagets delårsrapport avseende koncernen för perioden januari – juni
2021 som samtliga införlivats i Prospektet genom hänvisning. Då den införlivade delårsrapporten är upprättad på koncernbasis ska det noteras att reviderade tal hämtade ur Bolagets årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020
avseende moderbolaget nödvändigtvis inte är jämförbara med tal hämtade ur Bolagets delårsrapport för perioden
januari – juni 2021.
Avsnitten i de handlingar som införlivas genom hänvisning är:
Reviderad årsredovisning för 2020
Resultaträkning			sida 3
Balansräkning 			
sida 4–5
Noter 				sida 6–10
Revisionsberättelse		
sida 11–12
Reviderad årsredovisning för 2019
Resultaträkning			sida 3
Balansräkning 			
sida 4–5
Noter 				sida 6–10
Revisionsberättelse		
sida 11–12
Oreviderad delårsrapport för H1 2021 – avser koncernen
Koncernens resultaträkning
sida 3
Koncernens balansräkning 		
sida 4
Koncernens kassaflödesanalys
sida 5
Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.medhelp.se.
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RESULTATRÄKNING (TSEK)

Jan-Dec 2020

Helår

Jan-Dec 2019

Reviderad

Reviderad

Moderbolaget

Moderbolaget

67 055

62 446

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter *

32

-

67 087

62 446

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-33 634

-45 034

Personalkostnader

-15 460

-11 127

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-11 454

-6

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-4

-

6 535

6 279

Resultat från finansiella poster
9

9

Räntekostnader och liknande kostnader

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

-373

-285

Resultat efter finansiella poster

6 171

6 003

-2 426

-157

3 745

5 846

-811

-1 263

2 934

4 583

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
* Posten ”Övriga rörelseintäkter” finns ej med i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

46

FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (TSEK)
Halvår

H1 2021

H1 2020

Ej reviderad

Ej reviderad

Koncernen

Koncernen

41 285

40 162

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1 043

-

42 328

40 162

Övriga externa kostnader

-21 571

-17 440

Personalkostnader

-14 892

-12 165

-1

-

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader
EBITDA
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

5 864

10 557

-6 362

-6 118

-498

4 439

3

5

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter
Räntekostnader och liknande kostnader

-199

-189

Resultat efter finansiella poster

-694

4 255

Resultat före skatt

-694

4 255

Skatt
Periodens resultat
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-

-

-694

4 255

FINANSIELL INFORMATION

BALANSRÄKNING (TSEK)

2020-12-31

Helår

2019-12-31

Reviderad

Reviderad

Moderbolaget

Moderbolaget

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

33 754

34 186

33 754

34 186

7

13

7

13

4 207

-

4 207

-

37 968

34 199

Kundfordringar

6 967

6 536

Fordringar hos koncernföretag

1 525

1 145

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar *
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

48

9

31

1 008

1 442

9 509

9 154

-

-

9 509

9 154

47 477

43 353

FINANSIELL INFORMATION

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

100

Fond för utvecklingsutgifter **

100

11 016

-

11 116

100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

-5 375

1 058

2 934

4 583

-2 441

5 641

8 675

5 741

Långfristiga skulder ***
Övriga långfristiga skulder

6 362

-

6 362

-

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

1 241

1 130

Skulder till kreditinstitut

2 703

2 559

Leverantörsskulder

1 967

199

19 629

29 236

Skatteskulder

2 132

1 342

Övriga kortfristiga skulder

3 820

2 642

Skulder till koncernföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

948

504

32 440

37 612

47 477

43 353

* Posten ”Finansiella anläggningstillgångar” med tillhörande underpost ”Andelar i koncernföretag” finns ej med i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
** Posten ”Fond för utvecklingsutgifter” finns ej med i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
*** Posten ”Långfristiga skulder” med tillhörande underpost ”Övriga långfristiga skulder” finns ej med i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2019.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING (TSEK)

2021-06-30

2020-06-30

Halvår

Ej reviderad

Ej reviderad

Koncernen

Koncernen

36 421

36 490

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

8 866

8 866

45 287

45 356

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

29

29

29

29

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

180

175

180

175

45 496

45 560

8 531

9 708

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

28

48

3 583

331

12 142

10 087

-

-

Summa omsättningstillgångar

12 142

10 087

SUMMA TILLGÅNGAR

57 638

55 647
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

500

Fond för utvecklingsutgifter

100

17 832

-

18 332

100

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat

Summa eget kapital

-9 657

5 641

-694

4 255

-10 351

9 896

7 981

9 996

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

8 688

6 362

8 688

6 362

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

1 604

1 903

Skulder till kreditinstitut

2 108

2 552

Leverantörsskulder

4 236

3 328

19 854

17 710

Skulder till koncernföretag
Skatteskulder

1 675

1 306

Övriga kortfristiga skulder

5 942

8 705

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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5 550

3 785

40 969

39 289

57 638

55 647
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)
Halvår

H1 2021

H1 2020

Ej reviderad

Ej reviderad

Koncernen

Koncernen

-694

4 255

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

6 362

6 118

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

5 668

10 373

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-3 058

-86

5 595

4 750

Betald skatt

-438

-

Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 767

15 037

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-4 174

-7 916

-11 683

-22

-

-5

-4

-7 943

-15 861

-

-

Upptagna lån

1 135

1 723

Ökning(+)/Minskning(-) nyttjande av checkräkningskredit

-937

-881

198

843

22

19

Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Lösta lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid periodens början (nyttjad checkkredit)
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

Bolaget har ej inkluderat kassaflödesanalyser i sina årsredovisningar för räkenskapsåren 2019 och 2020.
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-

-

-22

-19

-

-

FINANSIELL INFORMATION

Betydande förändringar i MedHelps finansiella ställning efter
den 30 juni 2021

Utdelningspolicy
Bolaget har per dagen för Prospektet inte antagit någon
utdelningspolicy. MedHelp befinner sig i en expansionsfas. För närvarande har styrelsen därför för avsikt att
låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att
finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser
följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas
inom den närmaste åren. Ingen utdelning lämnades för
räkenskapsåren 2019 och 2020.

Det har inte skett några betydande förändringar i MedHelps finansiella ställning efter den 30 juni 2021 fram till
dagen för Prospektet.
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LEGALA FRÅGOR,
ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH
KOMPLETTERANDE INFORMATION
Allmän information

Teckningsoptioner, konvertibler
m.m.

Enligt Bolagets bolagsordning får aktiekapitalet inte
understiga 500 000 SEK och inte överstiga 2 000 000
SEK och antalet aktier får inte understiga 10 000 000
och inte överstiga 40 000 000. Bolaget har endast
emitterat ett aktieslag. Per den 1 januari 2020, per den
31 december 2020 och per den 30 juni 2021 uppgick
Bolagets aktiekapital till 100 000 SEK, fördelat på 1 000
aktier. Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets aktiekapital till 500 000 SEK, fördelat på 25 000 000 aktier.

Per dagen för Prospektet har Bolaget inga utestående
teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella
instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier
eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i Bolaget.

Väsentliga avtal
Nedan följer en sammanfattning av väsentliga avtal som
Bolaget ingått under det senaste året (med undantag
för avtal som ingåtts i den löpande affärsverksamheten).

Aktierna i Erbjudandet kommer, vid fullteckning, medföra att aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 608 695,64
SEK, fördelat på 30 434 782 aktier.

Avtal avseende IT-tjänster med Medhelp
Sjukvårdsrådgivning AB

Aktierna i Bolaget är denominerade i SEK och har
emitterats i enlighet med svensk rätt. Varje aktie har ett
kvotvärde om 0,02 SEK. Samtliga aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Den 28 maj 2021 ingick MedHelp ett avtal avseende
IT-tjänster med systerbolaget och underleverantören
Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB. Enligt avtalet ska
Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB mot ersättning tillhandahålla tjänster för telefoni, inspelning, journalföring
och frånvarorapportering, innebärande bland annat
hantering av alla inkommande och utgående samtal
och interaktioner mellan sjuksköterska och nyttjare
av tjänsten. Tjänsterna som tillhandahålls av Medhelp
Sjukvårdsrådgivning AB omfattar drift, övervakning,
supporthantering samt förvaltning av tjänster i alla dess
beståndsdelar. Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB har ett
helhetsansvar för att säkerställa den tillgänglighet som
krävs för att leverera de tjänster som avtalats. Avtalet
har en löptid om 24 månader och förlängs automatiskt
i 12 månader om MedHelp inte har sagt upp avtalet 3
månader innan avtalet har löpt. Avtalet kan maximalt
förlängas 4 gånger.

Ägarförhållanden
Nedan listas samtliga aktieägare med innehav överstigande 5 procent av aktierna och röstetalet i Bolaget per
den 30 juni 2021 inklusive därefter kända förändringar
fram till dagen för Prospektet. Bolaget kontrolleras av
Mark Hauschildt som via bolag innehar cirka 83,8 procent av antalet aktier och röster i MedHelp. Bolaget har
endast emitterat ett aktieslag.
Aktieägare

Antal aktier

Andel av aktier
och röster (%)

Mark Hauschildt (via bolag)55

20 960 000

83,8

Tobias Ekros (via bolag)56

1 250 000

5,0

Övriga

2 790 000

11,2

Totalt

25 000 000

100

Avtal avseende sjukvårdsrådgivning med
Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB

Den 28 maj 2021 ingick MedHelp ett avtal avseende
sjukvårdsrådgivning med systerbolaget och underleverantören Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB. Enligt avtalet ska Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB mot ersättning
tillhandahålla rådgivningstjänster av skjutsköterskor
anställda hos Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB. Avtalet
har en löptid om 24 månader och förlängs automatiskt
i 12 månader om MedHelp inte har sagt upp avtalet 3
månader innan avtalet har löpt. Avtalet kan maximalt
förlängas 4 gånger.

Per dagen för Prospektet finns såvitt styrelsen känner
till inte några aktieägaravtal eller andra överenskommelser som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget.
Såvitt styrelsen känner till finns inte heller några ytterligare överenskommelser eller motsvarande som kan
komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras
eller förhindras.

55
56

Ägandet avser indirekt innehav i Bolaget via MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB som kontrolleras av Mark Hauschildt.
Ägandet avser indirekt innehav i Bolaget via Meddet AB.
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Myndighetsförfaranden, rättsliga
förfaranden och skiljeförfaranden

Transaktioner med närstående
Nedan visas samtliga transaktioner med närstående
under perioden från och med den 1 januari 2019 till och
med dagen för Prospektet. Bolaget är av uppfattningen
att samtliga transaktioner mellan Bolaget och närstående har genomförts på marknadsmässiga villkor.

Bolaget är inte, och har inte heller varit, part i några
myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller
skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda ärenden
eller sådana som Bolaget är medvetna om kan uppkomma) under de senaste 12 månaderna som nyligen haft
eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets
finansiella ställning eller lönsamhet.
År 2019 (SEK)
Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB
MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB
TOTALT
1)

Köp av
IT-plattform

Köp av
produktion

Management
Fee (support)

Koncernbidrag

Lån

TOTALT

% 1)

-34 186 412

-30 000 000

-13 308 000

-157 000

0

-77 651 412

124,3

0

0

0

0

0

0

0,0

-34 186 412

-30 000 000

-13 308 000

-157 000

0

-77 651 412

124,3

Totalt i förhållande till Bolagets nettoomsättning under perioden 2019-01-01 – 2019-12-31.

År 2020 (SEK)
Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB

Köp av
IT-plattform

Köp av
produktion

Management
Fee (support)

Koncernbidrag

Lån

TOTALT

% 2)

0

-18 180 927

-2 508 936

0

0

-20 689 863

30,9

MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB

0

0

-4 571 093

-2 425 899

0

-6 996 992

10,4

Mark Hauschildt

0

0

0

0

6 500 000

6 500 000

9,7

TOTALT

0

-18 180 927

-7 080 029

-2 425 899

6 500 000*

-21 186 855

31,6

Totalt i förhållande till Bolagets nettoomsättning under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.
*Lånet löper med en årlig ränta om 4 procent. Den första räntebetalningen ska ske den 1 januari 2022 och därefter ska räntebetalningarna ske
månadsvis. Skulden ska återbetalas med ett belopp om 100 000 SEK per månad från och med den 1 januari 2022.
2)

År 2021 (SEK)

Köp av
IT-plattform

Köp av
produktion

Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB

0

MH Sjukvårdsrådgivning Holding AB

0

TOTALT

0

3)

Management
Fee (support)

Koncernbidrag

Lån

TOTALT

% 3)

-11 360 786

-889 497

0

0

-12 250 283

29,7

0

-2 058 096

0

0

-2 058 096

5,0

-11 360 786

-2 947 593

0

0

-14 308 379

34,7

Totalt i förhållande till Bolagets nettoomsättning under perioden 2021-01-01 – 2021-06-30.
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Intressekonflikter

Den 1 september 2021 ingick MedHelps dotterbolag
Medhelp A/S avtal om avyttring av MedInfo ApS till
Medhelp Sjukvårdsrådgivning AB. MedInfo ApS erbjuder hantering av medicinsk information för läkemedelsindustrin, vilket följer en annan affärslogik än MedHelps
verksamhet och således inte utgör en naturlig del av
MedHelp. Köpeskillingen uppgick till 1 MSEK.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella
intressekonflikter mellan styrelseledamöternas och
ledande befattningshavarnas åtaganden gentemot
MedHelp och deras privata intressen och/eller andra
åtaganden (dock har vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare finansiella intressen i MedHelp
till följd av deras direkta eller indirekta aktieinnehav i
Bolaget). Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande
befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av
en särskild överenskommelse med större aktieägare,
kunder, leverantörer eller andra parter.

Utöver ovanstående transaktioner har inga transaktioner med närstående till Bolaget skett under perioden
från och med den 1 januari 2019 till och med dagen för
Prospektet.
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TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Följande handlingar är tillgängliga i elektronisk form på Bolagets webbplats, www.medhelp.se. Kopior av handlingarna hålls också tillgängliga under Prospektets giltighetstid på MedHelps huvudkontor, Marieviksgatan 19, 117 43
Stockholm, Sverige.
•

Registreringsbevis avseende Medhelp Care Aktiebolag (publ)

•

Medhelp Care Aktiebolag (publ) bolagsordning

Vänligen notera att informationen på Bolagets webbplats inte utgör en del av Prospektet och inte har granskats
eller godkänts av Finansinspektionen.
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