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DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET 2017 
Januari – juni 2017 

FRISQ Holding är moderbolag i en koncern som utvecklar digitala tjänster för att förbättra 
informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. FRISQ har 
kontor i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North. 

FINANSIELL UTVECKLING ANDRA KVARTALET 2017 
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 0,1 Mkr (0) 
• Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,7 Mkr (-6,5)  
• Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,4 kr (-0,4) 
• Utvecklingskostnader för kvartalet uppgick till 2,6 Mkr (1,5) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4,0 Mkr (-9,6) 
• Eget kapital per den 30 juni uppgick till 205,5 Mkr (178,1) 
• Likvida medel per den 30 juni uppgick till 69,4 Mkr (53,9) 

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI – JUNI 2017 
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0,1 Mkr (0) 
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -14,9 Mkr (-11,4)  
• Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,7 kr (-0,6) 
• Utvecklingskostnader för perioden uppgick till 8,3 Mkr (3,3) 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -11,7 Mkr (-13,5) 

FINANSIELLT SAMMANDRAG   
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 
• FRISQ ökade fokus på kommersialisering och utveckling och förstärkte ledningsgruppen med 

två personer; Susanna Sjödin med ansvar för kommunikation och Hannes Palm med ansvar 
för affärsutveckling och affärsområde Privat. För att ytterligare öka tempot inom utveckling 
har Casper Winsnes från Chorus erhållit ansvar för att leda och utveckla nästa generations 
FRISQ-tjänster, och han kommer framöver att arbeta nära den nya ledningsgruppen.  

• Under kvartalet har vi i pilotstudier framgångsrikt utvecklat och testat konceptet för FRISQ:s 
vårdgivartjänst FRISQ Care. Detta banar väg för vår lansering av FRISQ generation två i 
oktober. 

• Intäktsgeneringen har kommit igång under juni månad, om än i blygsam skala, och en 
attraktiv pipeline av potentiella institutionella kunder har etablerats, främst inom 
affärsområdet FRISQ Care. 

• FRISQ stärkte organisationen med tre nya medarbetare, inom kommunikation, utveckling 
och ekonomi.  

• FRISQ lanserade sin andra och tredje patientorganisations-app tillsammans med Astma- och 
allergiförbundet respektive Blodcancerförbundet. Appen Astma och allergi riktar sig till 
landets tre miljoner astmatiker och allergiker med tjänster som är särskilt värdefulla för dem. 
Appen Blodcancerstödet är en app för alla som drabbats av, eller har närstående, som lever 
med blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom. Dessa tjänster hjälper oss att bygga en 
bred användarbas i vår viktigaste målgrupp (dvs personer med relativt stort vårdbehov och 
ofta dyra, svårtillgängliga mediciner). 

• FRISQ arrangerade ett välbesökt seminarium i Stockholm för att diskutera nyttan med 
personcentrerade tjänster och demonstrera FRISQ Care. Mottagandet var mycket positivt 
och intresset för sammarbeten stort. 

• Mikael Svensson valde att lämna ledningsgruppen och sin roll som ansvarig för affärsområde 
Vård för att återgå till en roll som konsult i egen regi.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG 
• FRISQ anordnade ett välbesökt seminarium i Almedalen, som fick stor uppmärksamhet och 

positiv respons från besökare. I samband med det presenterade FRISQ mer information om 
nästa generations FRISQ-tjänster och specifikt en inblick i FRISQ Care. 

 

 

  
  



FRISQ Holding kvartalsrapport jan-jun 2017   3(17) 

VD MARTIN IRDING KOMMENTERAR KVARTALET 
 
Kära aktieägare,  
Halva året har nu gått och för oss fortsätter 
arbetet i högt tempo. Vårt bolag har gjort en 
resa under senaste 12 månaderna som till viss 
del förändrat vår produkt och vårt bolag.  
 
FRISQ Privat - Vår första generation tjänster 
Vår första generation FRISQ-tjänster möjliggör 
för patienter att ha koll på familjens recept 
och beställa läkemedel. Tjänsten lanserades i 
vintras och har vidareutvecklats under våren. 
Vi har även lanserat tre appar tillsammans 
med betydande patientorganisationer som 
riktar sig till kroniska patientgrupper med 
information och tjänster som är 
skräddarsydda just för dem. I höst lanserar vi 
även FrisqVet tillsammans med 
Veterinärförbundet, en ny e-receptlösning för 
veterinärer som ökar tillgängligheten på 
djurläkemedel och skapar digitala 
kommunikationsmöjligheter mellan djurägare 
och veterinärer. 
 
Våra Privat-applikationer, inklusive 
patientföreningsapparna, har varit en bra start 
för att säkerställa en säker patientplattform, 
med fungerande integrationer mot apoteken 
och användarvänliga gränssnitt. Det är också 
en viktig ingång för att bygga en användarbas i 
patientgrupper inom kroniska sjukdomar. 
Dessa patienter, med kontinuerliga 
vårdbehov, dyra och ofta svårtillgängliga 
mediciner samt en vilja att bli mer engagerade 
i sin egen vård, är vår viktigaste målgrupp som 
gynnas mest av våra tjänster.  
  
FRISQ Care – förvärvet som tog oss vidare 
I mars slutförde vi förvärvet av den plattform 
som är grunden i det vi kallar FRISQ Care. 
Förvärvet öppnade helt nya möjligheter och 
flyttade oss flera kliv framåt på resan mot ett 
unikt verktyg för patientcentrerad vård. Nu 
kan vi förverkliga de vård- och 
forskningsverktyg som vi hela tiden strävat 

efter att kunna erbjuda.  
 
FRISQ Privat och FRISQ Care blir ett FRISQ 
Vi jobbar nu intensivt för att vidareutveckla 
och färdigställa den förvärvade plattformen 
samt integrera den med våra tidigare tjänster 
inom FRISQ Privat. Målsättningen är att skapa 
ett gemensamt, helintegrerat verktyg för 
patienter och vårdgivare. FRISQ Privat och 
FRISQ Care ska bli ett FRISQ. 
 
Med FRISQ:s nya system kan vården arbeta 
mer processorienterat, med rätt IT-stöd för att 
sömlöst planera, kommunicera och 
dokumentera vård – i realtid – med patienten 
och integrerat mot nuvarande journalsystem. 
FRISQ blir även en utmärkt plattform för att 
samla in data till forskningsstudier och för att 
följa upp t ex läkemedelsanvändning.  
 
Samtidigt kan patienten, från sin mobiltelefon 
eller andra devices, dela hälsovärden direkt 
med vården, läsa sin journal, koordinera sin 
vård samt beställa hem hela familjens recept 
direkt hem till dörren. Detta är särskilt 
värdefullt för patienter som genomgår 
behandling eller lider av en kronisk sjukdom, 
men det kan också användas som en 
fristående applikation för personer utan 
regelbunden vårdkontakt.  
 

 
FRISQ:s nya tjänster
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FRISQ är framtidens verktyg 
Vi vet att detta är framtiden. Hälso- och 
sjukvården ligger efter vad gäller digitalisering, 
men det är just digitalisering som krävs för att 
få effektivare processer och klara de 
demografiska och ekonomiska utmaningar 
vården står inför. FRISQ är det digitala verktyg 
som möjliggör den förändringen och som 
bjuder in patienten att delta i sin vård. Vi har 
haft flera möten och samtal med 
representanter inom detta område som på ett 
övertygade sätt bekräftat att FRISQ:s system 
löser många problem och skapar stora värden. 
I Almedalen fick vi ytterligare ett bevis på 
detta då intresset för vårt seminarium var 
stort och responsen fantastisk.  
 
Lansering och kommersialisering nästa steg 
Nu ska vi få ut nästa generations tjänster på 
marknaden. Vi är en bra bit på väg. Vårt 
koncept har testats och utvecklats under 
sommaren och officiell lansering av FRISQ 
generation två är planerad till den 17 oktober 
2017. Strax efter årsskiftet ska produkten vara 
fullt integrerad med relevanta system och 
körbar över hela Sverige och internationellt.  
 
Målsättningen för hösten är att få igång 
piloter hos såväl offentliga som privata 
vårdgivare runt om i Sverige för att testa hur 
FRISQ fungerar i verkligheten. Flera 
samarbeten är redan igång. Vi vill också 
lansera verktyget inom kliniska studier och 
”real world studies”, där potentialen är stor, 
inte minst för att bredda vårt kunderbjudande 
och möjliggöra en snabbare internationell 
expansion. För att lyckas har vi stärkt upp vår 
ledningsgrupp så att fokus på utveckling och 
kommersialisering blir än större. 
 
Affärsmodellen tar form 
Med nya FRISQ justeras affärsmodellen något. 
För FRISQ:s privatapplikationer har apoteken 
initialt varit huvudsaklig intäktskälla, som drivs 

av antalet transaktioner och användare. Med 
FRISQ generation 2 kommer intäktsströmmar 
från vårdgivare och life science-företag att 
spela en allt viktigare roll. För dessa kunder är 
prismodellen i huvudsak licensbaserad med 
tillägg för ytterligare tjänster och 
konfiguration. Här är det främst antalet 
professionella användare och komplexiteten i 
produkten som påverkar intäktsgenereringen.   
 
Den justerade modellen förväntas på sikt även 
öka  apoteksintäkterna då användning inom 
vården blir en viktig rekryteringsmotor för att 
fler patienter ska använda FRISQ. Samtidigt 
minskar nödvändigheten att snabbt integrera 
fler apotekskedjor. Genom Apotea har vi en 
nationellt heltäckande och innovativ partner 
och skapar, i kombination med våra nya 
tjänster, stort värde för användaren. 
 

 
Prismodell för vårdgivare 

 
Vår nya generation FRISQ-tjänster är 
komplexa och erbjuder något som inte finns 
på marknaden idag. Mer information om 
tjänsterna och de behov vi möter hittar ni i 
presentationen som finns publicerad på 
frisqholding.se. Där hittar ni information om 
vårt seminarium i Almedalen och få 
kontinuerliga uppdateringarna om vad som 
händer. Och håll ögonen öppna inför vår 
lansering den 17 oktober! 
 
Jag hoppas ni fortsätter att följa oss, för resan 
har bara börjat! 
 
Martin Irding 
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KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT APRIL - JUNI 
Koncernen generade intäkter under kvartalet om 0,1 Mkr. Intäkterna är hänförliga till försäljning mot 
vårdgivare samt intäkter från apotek vid läkemedelsbeställning via FRISQ. 
 
Kostnaderna exklusive avskrivningar för kvartalet uppgick till 7,0 Mkr jämfört med 6,5 Mkr för 
motsvarande period föregående år. Kostnaderna avser i huvudsak personal, drift och utveckling i 
dotterbolagen FRISQ AB och FRISQ Care AB. Ökningen i kostnader jämfört med föregående år är i 
huvudsak relaterad till ökade kostnader för personal då personalstyrkan tredubblats. Samtidigt har 
övriga kostnader minskat något, främst på grund av lägre kostnader för konsulter.  
 
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgår till 0,8 Mkr (0,0). Ökningen är 
hänförlig till avskrivning av balanserade utvecklingsutgifter för FRISQ Privat, då produkten nu 
lanserats. 
 
Rörelseresultatet för perioden var negativt om -7,7 (-6,5) Mkr. 
 

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - JUNI 
Koncernen generade intäkter under perioden om 0,1 Mkr, i sin helhet hänförlig till andra kvartalet. 
 
För perioden januari till juni uppgick kostnaderna exklusive avskrivningar till 14,2 Mkr jämfört med 
11,4 Mkr för motsvarande period föregående år. Ökningen beror på ökade kostnader för personal 
när organisationen vuxit.  
 
Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar för perioden januari till juni uppgick till 1,5 
Mkr (0,0). Ökningen är hänförlig till avskrivningar på balanserade utvecklingsutgifter i FRISQ Privat.  
 
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Under april till juni hade koncernen ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -4,0 
Mkr (-9,6) på grund av begränsad intäktsgenerering. Kassaflödet påverkades av en positiv förändring 
i rörelsekapitalet som framförallt kan hänföras till ökade kortfristiga skulder. De kortfristiga 
skulderna har ökat som en följd av att organisationen vuxit genom förvärvet av Frisq Care. 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 69,4 Mkr (53,9).  
 
FRISQ Holding har per dagens datum ingen lånefinansiering utan verksamheten finansieras genom 
eget kapital. Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni till 205,5 Mkr vilket motsvarar 12 kr per aktie.  
 

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSKOSTNADER 
Investeringar för perioden april-juni uppgick till 4,7 Mkr (1,5). 2,6 Mkr avser aktiverade 
utvecklingsutgifter för produktutveckling av FRISQ Care och 2,1 Mkr avser den initiala köpeskillingen 
för förvärvet av FRISQ Care. De aktiverade utvecklingsutgifterna avser utgifter för underleverantörer. 
Kostnader för utveckling av FRISQ Privat kostnadsförs från och med andra kvartalet då första 
produkten lanserats. Inga andra större investeringar har genomförts under kvartalet. 
 

RESULTAT PER AKTIE 
Resultat per aktie baseras på resultat efter skatt och påverkas av skattekostnader. Resultat per aktie 
för perioden april till juni uppgick till -0,4 kr (-0,4).  
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ÖVRIG INFORMATION 

Medelantalet anställda uppgick till 14 (7) under kvartalet och bolaget hade 14 anställda vid periodens 
slut. Under kvartalet har en person slutat och tre personer anställts i bolaget inom områdena 
utveckling, kommunikation och ekonomi. Efter kvartalets utgång har ytterligare en person anställts. 

Den 29 mars 2017 ingick bolaget avtal om att förvärva 100% av Comealong AB, numera namnändrat 
till FRISQ Care AB. Förvärvet annonserades den 13 februari 2017 och godkändes på bolagsstämma 
den 7 mars 2017. Comealong AB har, baserat på mångårig forskning inom beteendevetenskap, klinisk 
verksamhet och mjukvaruutveckling, konceptualiserat och påbörjat utvecklingen av en 
teknikplattform för interaktiv kommunikation mellan vården och patienten. 
 
Genom förvärvet blir FRISQ ägare till en teknikplattform som, när den är färdigställd, kommer att 
möjliggöra patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation mellan patienten, 
vården och forskningen. Med teknologin i plattformen kan patienten äga och ha kontroll över sin 
egen vårdplan, enkelt och smidigt dela information med andra samt interagera med vårdgivare och 
andra aktörer. Dessutom kan patienterna få bättre individanpassat stöd. Systemet möjliggör också så 
kallade Real World Studies på stora patientgrupper över lång tid. Förvärvet skapar nya, attraktiva 
affärsmöjligheter för FRISQ genom att vi nu kan erbjuda lösningar som både vården och den globala 
life science-forskningen efterfrågar och saknar. 

Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 2 Mkr och 100 000 aktier samt ett investeringsåtagande om 
cirka 30 Mkr för att färdigställa och kommersialisera tekniken. Därutöver utgår en villkorad 
tilläggsköpeskilling om högst 1,1 miljoner aktier under en femårsperiod. Tilläggsköpeskillingen är 
villkorad av vissa milstolpar avseende produktlansering, kundavtal och EBIT under åren 2018-2021.  

Det förvärvade bolaget blir ett helägt dotterbolag till FRISQ Holding och produktområdet kommer att 
benämnas FRISQ Care. Verksamheten i FRISQ Care kommer i huvudsak att innefatta tjänster för 
vårdgivare. FRISQ nuvarande produktområde, som innefattar digitala tjänster för patienter, kommer 
framgent benämnas FRISQ Privat. Målsättningen är att produktområdena ska integreras till ett. 

Förvärvet finansierades med en riktad nyemission av aktier om 50 Mkr, motsvarande 2 403 846 
aktier till en emissionskurs av 20,80 kr. Emissionskursen, som fastställts efter förhandling med 
tecknarna, motsvarade en rabatt om cirka 15 procent baserat på stängningskursen för FRISQ:s aktie 
på Nasdaq First North fredagen den 10 februari 2017. Nyemissionen tecknades av en grupp 
investerare som huvudsakligen utgörs av befintliga aktieägare i FRISQ. Emissionskostnader bedöms 
uppgå till ca 3 Mkr. 

Efter genomförd nyemission och erläggande av köpeskillingen kommer FRISQ att ha 16 926 346 
utestående aktier. Per den 30 juni är utestående aktier 16 826 346 på grund av att bolaget har en 
pågående nyemission om 100 000 aktier, hänförlig till förvärvet, som ej ännu är registrerade.  

Koncernen hade vid periodens början totalt fyra stycken teckningsoptionsprogram. Den första 
emissionen gjordes i dotterbolaget FRISQ AB och de tre andra emissionerna har gjorts i FRISQ 
Holding AB (Emission 2016:1, 2016:2 och 2016:3). Emissionen 2016:1 har gjorts enbart i syfte att 
säkerställa att dotterbolaget FRISQ förblir ett helägt dotterbolag till FRISQ Holding 
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(teckningsoptionsinnehavarna har förbundit sig i avtal att överlåta aktier i FRISQ AB till FRISQ Holding 
mot erhållande av aktier i FRISQ Holding).  
 
Teckningsoptionsprogram 2016:2 och 2016:3 är helt skilda från teckningsoptionsprogram 2016:1 och 
riktar sig till andra styrelseledamöter och befattningshavare i koncernen med syfte att säkerställa 
samstämmiga incitament mellan aktieägare och ledning.  
 
Utöver ovanstående program beslutades på extra bolagsstämma den 7 mars 2017 om en riktad 
emission av högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 maj 
2022 teckna en ny aktie i FRISQ till en kurs om 0,05 kr motsvarande aktiens kvotvärde. 
Teckningsoptionerna emitteras för att säkerställa FRISQs åtagande, om villkoren härför är uppfyllda, 
att erlägga tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av FRISQ Care (se sid 5). Teckningsoptionerna 
kommer att vara pantsatta till FRISQ AB under löptiden och panten frisläpps i omgångar om/när 
villkoren för tilläggsköpeskilling är uppfyllda.  
 
Maximal utspädning vid fullt utnyttjande av alla fem ovanstående optionsprogram är ca 13%. 
 
Beskrivning av optionsprogrammens fullständiga villkor finns i bolagsbeskrivningen på Frisq Holdings 
hemsida, www.frisqholding.se.  

 
I moderbolaget bedrivs i huvudsak finansförvaltning för koncernen. Omsättningen för andra kvartalet 
uppgick till 0,6 Mkr (0,6) och rörelseresultatet till 0,09 Mkr (0,2). Omsättningen är intern och avser 
fakturering till dotterbolagen för administrativa tjänster och eliminering har skett i koncernen. 
Kostnaderna för rapportperioden är i huvudsak relaterade till styrelsearbete och bolagets kostnader 
hänförliga till listning på First North.  

Koncernen består av FRISQ Holding AB, orgnr. 556959-2867, det helägda dotterbolaget FRISQ AB, 
orgnr. 556783-5664 samt det helägda dotterbolaget FRISQ Care AB, orgnr. 559100-3784. Koncernens 
verksamhet bedrivs genom dotterbolagen. FRISQ AB blev ett dotterbolag genom en apportemission i 
FRISQ Holding under 2015. FRISQ Care blev ett dotterbolag i samband med ett förvärv under 2017. 
Koncernen driver enbart ett rörelsesegment. 

Koncernen har inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga 
löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen. 

Aktien handlas sedan den 12 oktober 2016 på Nasdaq First North under kortnamnet FRISQ. Antal 
aktier i bolaget uppgår per 30 juni 2017 till 16 826 346 st. Ytterligare 100 000 aktier är tecknade men 
ej registrerade. Efter registrering kommer antalet utestående aktier att uppgå till 16 926 346 st. 

http://www.frisqholding.se/
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FRISQ är ett utvecklingsbolag som befinner sig i ett tidigt skede. Bolaget har nyligen lanserat sina 
första kommersiella produkter och inte genererat några intäkter historiskt. Det går därmed ännu inte 
att dra några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkterna eller se några 
trender för försäljnings- och resultatutveckling.  

Bolaget är beroende av att kunna ingå licens- och samarbetsavtal samt av ett antal olika tillstånd, 
ersättningssystem och därtill hörande lagar, regelverk, myndighetsbeslut och praxis (vilka kan 
förändras). Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom 
registrering. Att bolagets tekniska plattformar har hög pålitlighet för att säkerställa tillförlitlighet i 
bolagets informationshantering och skydd mot t ex intrång och läckage är också avgörande för 
bolagets utveckling.  

Ingen väsentlig förändring av risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. 

Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste 
årsredovisningen för både koncernen och moderbolaget. Ett antal ändringar i standarder har trätt i 
kraft 2017. Ingen av dessa har väsentligt påverkat koncernens räkenskaper och rapportering. 
Moderbolagets rapportering är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För detaljerad 
information beträffande bolagets redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen 2016. 
 
Rapporterna publiceras på bolagets investerarhemsida, www.frisqholding.se 

Delårsrapport Q3: 15 november 2017 
Bokslutskommuniké 2017: 22 februari 2018 
 
Rapporterna kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.frisqholding.se 
samma dag som de publiceras. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 
Stockholm, 29 augusti 2017 

FRISQ Holding AB (publ) 
Styrelsen och Verkställande Direktören 

 

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

  

http://www.frisqholding.se/
http://www.frisqholding.se/
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KORT OM FRISQ 
FRISQ utvecklar digitala verktyg för en patientcentrerad vård. Våra appar är ett stöd i 
vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli mer engagerade i sin 
egen vård. 
 
Med FRISQ på plats kan vården arbeta mer processorienterat, med rätt IT-stöd för att 
sömlöst kunna dokumentera, planera och kommunicera – i realtid med patienten och helt 
integrerat med nuvarande journalsystem.  
 
Patienten kan dela hälsovärden direkt med vården från sin mobiltelefon, läsa sin journal och 
beställa hem hela familjens recept direkt till dörren.  
 
FRISQ följer både nationella och internationella standards för hälso-och sjukvårdsdata och 
uppfyller kommande EU-dataskyddsförordning. Självklart byggs våra tjänster på den senaste 
tekniken, med moderna gränssnitt för både vårdgivare och patient. 
 
Vi på FRISQ strävar efter att utveckla och leverera nästa generations vårdlösningar för 
patienter, anhöriga, vård och forskning. 
 
Läs mer om oss på www.frisq.se  
 
KONTAKTINFORMATION: 
 
Martin Irding, VD FRISQ 
E-post: martin.irding@frisq.se  
 

Magdalena Stenbäck, CFO FRISQ 
E-post: magdalena.stenback@frisq.se  
 

FRISQ Holding AB (publ) 
Vasagatan 38, 111 20 Stockholm 
Tel +46 (0)8 120 131 21 
E-post: info@frisq.se 
Hemsida:  www.frisqholding.se  
Organisationsnummer: 556959-2867 
  

Remium Nordic AB är FRISQ:s Certified Advisor 
Tel +46 (0)8 454 32 00 

  

http://www.frisq.se/
mailto:martin.irding@frisq.se
mailto:magdalena.stenback@frisq.se
mailto:info@frisq.se
http://www.frisqholding.se/


FRISQ Holding kvartalsrapport jan-jun 2017   10(17) 

KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 
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MODERBOLAGETS FINANSIELLA RAPPORTERING I SAMMANDRAG 
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Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande den 30 augusti 2017, klockan 08:00 (CET).  
 
 

 

 

 


	FRISQ Holding är moderbolag i en koncern som utvecklar digitala tjänster för att förbättra informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. FRISQ har kontor i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North.
	Finansiell utveckling andra kvartalet 2017
	Väsentliga händelser under andra kvartalet
	Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
	Kassaflöde och finansiell ställning
	Investeringar och utvecklingskostnader
	Resultat per aktie
	Övrig information
	Medarbetare
	Förvärv
	Den 29 mars 2017 ingick bolaget avtal om att förvärva 100% av Comealong AB, numera namnändrat till FRISQ Care AB. Förvärvet annonserades den 13 februari 2017 och godkändes på bolagsstämma den 7 mars 2017. Comealong AB har, baserat på mångårig forsknin...
	Genom förvärvet blir FRISQ ägare till en teknikplattform som, när den är färdigställd, kommer att möjliggöra patientcentrerade vårdplaner med systemintegrerad kommunikation mellan patienten, vården och forskningen. Med teknologin i plattformen kan pat...
	riktad emission av aktier
	Optioner
	Moderbolaget
	Koncernstruktur
	Transaktioner med närstående
	FRISQ-aktien
	Risker och osäkerhetsfaktorer
	Principer för delårsrapportens upprättande
	Kommande finansiella rapporter
	Försäkran
	Koncernens resultaträkning
	Koncernens balansräkning
	Koncernens nyckeltal
	Jämförelse per kvartal
	Moderbolagets resultaträkning
	Moderbolagets balansräkning


