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Rethinking Care Sweden AB etableras som bolag i februari.
Verksamhet etableras i fyra nya dotterbolag under perioden april – augusti.
Koncernen bildas den 1 juli.
Pre IPO tillför bolaget 8 MSEK i juni.
Prospekt för IPO redogör och redovisar perioden fram till 31 augusti.
Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2951 KSEK.
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,44 SEK.
Soliditeten uppgick till cirka 67 %.

TREDJE KVARTALET 2016-07-01 – 2016-09-30




Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 KSEK.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2207 KSEK.
Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,32 SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET




Rekrytering av nyckelpersoner för marknadsföring och försäljning.
Tecknande av leverans- och samarbetsavtal med underleverantörer.
Aktiviteter tillsammans med Sedermera inför spridningsemission.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG






Prospekt för spridningsemission godkänt av Finansinspektionen den 2 november 2016.
”Road Show” med presentation av Rethinking Care för investerare
Teckning av nyemitterade aktier till ett värde av 21,6 MSEK under perioden 3 till 17 november
2016.
Friskare på jobbet tecknar sina tre första avtal med kunder (PM).
Säkravård tecknar avtal om leverans till försäkringsbolag med start i december (PM).

ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN




Utveckling av koncernens fem hemsidor.
Samordning av säljorganisationen mellan dotterbolagen.
Koncernens huvudkontor etableras i Sollentuna.

DEFINITIONER
Resultat per aktie - Periodens resultat dividerat med aktier per 2016-09-30.
Soliditet - Eget kapital dividerat med totalt kapital.
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VD FREDRIK THAFVELIN KOMMENTERAR




Positivt bemötande i marknaden
Hemsidor för digitala tjänster lanserade
Noteringsprocessen går enligt plan

Tredje kvartalet har varit en intensiv och hektisk period. Fokus har legat på att få alla medarbetare och
koncernstruktur på plats men framför allt har vi eftersträvat att få ut säljorganisationen i marknaden
så fort som möjligt. Allt arbete med bolaget har skett parallellt med förberedelser och aktiviteter inför
notering på First North i december. Bolaget har inför noteringen presenterat ett prospekt som mer
ingående beskriver bolaget, historik och vägen fram till idag samt den finansiella situationen per 31
augusti. Denna rapport tillför endast finansiell information för månaden september.
Vi har nu alla viktiga nyckelpersoner på plats för marknadsbearbetning och försäljning av både
företagshälsa och leveranslösningar för försäkringsmarknaden. Mottagandet har varit genomgående
positivt. Företagen välkomnar flera effektiva digitala tjänster. Vi har efter perioden tecknat tre avtal
för leverans av företagshälsa och vi är i dialog med flera intressanta medelstora företag. Detsamma
gäller för sjukvårdsförsäkringsmarknaden. Intresset för nya digitala tjänster är påtagligt. Vi har tecknat
ett intressant avtal med First Insurance/Nordic Insurance där vi står för leveransen av innehållet i en
ny försäkringstjänst. Vi sitter i avtalsförhandlingar med ytterligare aktörer för leverans av
skadereglering och sjukvård och har förhoppning om att teckna minst ett avtal till under 2016.
Vi har lanserat tre nya hemsidor under perioden, Friskarepåjobbet.se, Läkartid.nu och Säkravård.se.
Både Friskarepåjobbet och Läkartid erbjuder portaler för Onlinekonsultationer och andra interaktiva
tjänster som ”Sjuk och Friskanmälan”, säker mail och chatt samt koppling till ett sjuksköterskebemannat callcenter. Volymerna i starten har varit mycket små, något som var förväntat då vi räknat
med att en stor del av kunderna/patienterna skall komma från våra egna verksamheter under
etableringsfasen. Den digitala marknadsföringen är under implementation.
Arbetet för notering på First North i december har gått enligt plan. Tack vare erfarna kompetenta
medarbetare med erfarenhet från både kvalitets- och upphandlingsprocesser har detta resurskrävande arbetet förlöpt relativt smärtfritt. Efter Finansinspektionens godkännande av prospektet den
2 november 2016 har vi presenterat vårt helhetskoncept för investerare i runt om i Sverige. Totalt
tecknades aktier för 21,6 MSEK, en teckningsgrad om cirka 85%, ett resultat vi är nöjda med. Det
anskaffade kapitalet kommer att göra det möjligt att driva och realisera alla våra planer. Vi sänder ett
stort tack till alla våra gamla och nya ägare som har tro på vårt starka helhetskoncept! Nu vilar
ansvaret för fortsatt framgång på ett härligt gäng kunniga och engagerade medarbetare. Vi ser nu
fram emot att få leverera!
Sollentuna 2016-11-30
Fredrik Thafvelin
VD
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OM RETHINKING CARE
Rethinking Care Sweden AB introducerar ett helhetskoncept inom vård och hälsa, uppbyggt på tre
samverkande verksamhetsområden – ”Software as a service”, ”Care as a service” och ”Health as a
service”, baserade på hög kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster som IT-verktyg
utvecklade för vården. Målet är enkelt och tydligt: mer vård och mindre resursanvändning med hjälp
av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Rethinking Care är planerat att listas på
Nasdaq Stockholm First North 21 december 2016.

MARKNAD
Rethinking Cares övergripande marknadsstrategi är att i första hand fokusera på företag,
försäkringsbolag och selekterade kundgrupper där finansieringen är privat. Rethinking Care kommer
att bygga upp sin verksamhet i Sverige och har sedan för avsikt att expandera i Norge under 2017, följt
av Danmark och Finland 2018.

VISION
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AFFÄRSMODELL
Vårt kunderbjudande bygger på en enkel princip: mer vård och hälsa med mindre resursanvändning
med hjälp av effektiva IT-verktyg och nytänkande av leveransprocesser. Affärsmodellen bygger på att
flera segment inom hälsa och vård har samma målsättning – att främja, förebygga ohälsa och
behandla ohälsa. Från samma digitala plattform, med samma callcenter och med samma kompetens
kan Rethinking Care leverera tjänster och produkter till kunder inom de olika segmenten.

MÅLSÄTTNING
Vår målsättning är att bli en ledande leverantör av hälsa och vård i Norden.

FINANSIELLA MÅLSÄTTNINGAR
Den övergripande finansiella målsättningen är en snabb tillväxt och att koncernen skall generera
överskott under andra halvåret 2018. Bolaget lämnar inga finansiella prognoser.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under det tredje kvartalet 2016 uppgick nettoomsättningen till 626 KSEK och kostnaderna uppgick till
2 833 KSEK. De största posterna utgörs av personal samt marknadsföringskostnader i samband med
nyemissionen i november. Rörelseresultatet uppgick till -2 207 KSEK under det tredje kvartalet.

BALANS
Balansomslutningen uppgick per den 30 september 2016 till 7 977 KSEK.
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INVESTERINGAR
Under det tredje kvartalet har inga investeringar skett.
LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Likvida medel
Bolagets likvida medel uppgick till 5 896 KSEK per den 30 september 2016.
Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till – 1 664 KSEK.
Soliditet
Soliditeten uppgick till 67% per den 30 september 2016.

AKTIEN
Aktie skall enligt plan noteras på First North och första dag för handel planeras till den 21 december.
Introduktionskursen är 5,80 kr per aktie. Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier till 6 739
780 stycken. Vid periodens ingång, 2016-07-01, uppgick antalet aktier till 100 000 stycken.
Genomsnittligt antal aktier i Rethinking Care under perioden 2016-07-01 – 2016-09-30 uppgick till 2
729 245 aktier. Notera att antalet aktier i Bolaget med anledning av den nyemission som nyligen
genomfördes inför notering ökat efter periodens utgång. Antalet aktier i Rethinking Care kommer
efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 10 457 978 aktier.

ÄGARFÖRTECKNING
Ägarförteckning med ägare över fem procent av röster och kapital per den 22 november 2016
Namn

Antal aktier

Andel av röster och kapital (%)

Academic Medical Group AB*

2 387 402

22,83

Fredrik Thafvelin**

1 200 000

11,47

Almi Invest Syd AB

592 200

5,66

Övriga (cirka 600 ägare)

6 278 376

60,04

Totalt

10 457 978

100,00

* Ägs till 53,9 procent av styrelseordförande Lars Lidgren genom Algora AB och Diamonex Ltd.
Härutöver äger Lars Lidgren via Diamonex Ltd. ytterligare 154 607 aktier i Rethinking Care Sweden AB,
motsvarande cirka 1,48 %. Via närstående äger Lars Lidgren 40 000 aktier i Rethinking Care Sweden
AB, motsvarande cirka 0,38 %.
**Härutöver äger Rethinking Cares VD Fredrik Thafvelin 100 000 aktier via sitt helägda bolag Agilit AB
(motsvarande cirka 0,96 %), 154 607 aktier genom sitt helägda bolag Turn Around AS (motsvarande
cirka 1,48 %) samt via närstående 500 000 aktier (motsvarande cirka 4,78 %) i Rethinking Care Sweden
AB.

OM RAPPORTEN
Denna delårsrapport avser perioden 2016-02-01 till och med 2016-09-30.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1(K3).

REVISORS GRANSKNING
Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor.

CERTIFIED ADVISER
Sedermera Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
Bokslutskommuniké för 2016

2017-02-16

Årsstämma

2017-05-31

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Rethinking Care är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell
karaktär. För en fullständig redogörelse av identifierade risker hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i
Rethinking Cares bolagsbeskrivning, publicerad i november 2016.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
VD Fredrik Thafvelin
Tel: 046- 38 67 41
fredrik.thafvelin@rethinkingcare.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av
Bolagets verksamhet, ställning och resultat.
Lund 2016-11-30

Lars Lidgren (ordf.)

Polo Looser

Petter Øygarden

Fredrik Thafvelin
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN
Belopp i KSEK

Nettoomsättning

2016-07-01
2016-09-30
3 mån.

2016-02-01
2016-09-30
8 mån.

626

626

626

626

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

-18
-1123
-1607
-84

-18
-1867
-1607
-84

Rörelseresultat

-2207

-2950

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-1

Resultat efter finansiella poster

-2207

-1
-2951

Resultat före skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på periodens resultat

18

Periodens resultat

-2189

18
-2933
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERN
Belopp i KSEK

2016-09-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

1589
1589

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

291
195
6
493

Kassa och bank
Kassa och bank

5896
5896
6388
7977

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Reserver
Balanserat resultat inkl. periodens resultat

674
7641
-2933
5382

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

350
350

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

714
1096
435
2245
7977

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG – KONCERN
(KSEK)
Ingående balans 2016-02-01
Periodens resultat
Apport-/nyemission registrerad
2016-07-25
Nyemission registrerad 2016-08-31
Vid periodens utgång 2016-09-30

Aktiekapital

Överkursfond

50

-

493

2330

131
674

5311
7641

Bal.res. inkl
periodens resultat
-2933

Summa eget
kapital
50
-2933
2823

-2933

5542
5382
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERN
(KSEK)

2016-07-01
2016-09-30
3 mån.

2016-02-01
2016-09-30
8 mån.

-2207
84

-2951
84

-2105

-2849

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-2123

-2867

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
Förändring rörelsefordringar
Förändring rörelseskulder

-1327
1786

-1226
2479

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1664

-1614

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av materiella tillgångar
Förvärv av immateriella tillgångar

-

118
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

118

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission

7392

7392

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

7392

7392

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början

5728
168

5896
-

Likvida medel vid periodens slut

5896

5896

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat före skatt
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar immateriella tillgångar)

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERBOLAG
Belopp i KSEK

Nettoomsättning

2016-07-01
2016-09-30
3 mån.

2016-02-01
2016-09-30
8 mån.

-

-

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

-601
-601

-1318
-19
-1137

Resultat efter finansiella poster

-601

-1137

Resultat före skatt

-601

-1137

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

-601

-1337
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERBOLAG
Belopp i KSEK

2016-09-30

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

500

Summa anläggningstillgångar

500

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1347
134
1481

Kassa och bank
Kassa och bank

5275
5275

Summa omsättningstillgångar

6756

SUMMA TILLGÅNGAR

7256

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Reserver
Balanserat resultat inkl. periodens resultat

674
7068
-1337
6405

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

511
224
116
1181

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7256

