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OnDosis säkrar 75 miljoner kronor med AstraZeneca och Aeternum Capital som 

ankarinvesterare 

OnDosis, ett svenskt life science-bolag som utvecklar en ny device-teknologi för precisionsdosering av läkemedel, meddelar 

idag att Bolaget har säkerställt en investering på totalt 75 miljoner kronor. Bland investerarna märks OnDosis-grundarna 

AstraZeneca och Martin Olovsson, samt större ägare som Aeternum Capital, DIG Investment och Rydgruppen.  

Tack vare investeringen kan OnDosis fortsätta att utveckla nya spännande projekt i samarbete med en ny, icke namngiven 

partner samt den digitala plattformen för utveckling och kommersialisering av “closed loop disease management” inom flera 

sjukdomsområden, bland dem ADHD, inom vilket OnDosis har ett pågående samarbete med tyska TIEFENBACHER GROUP. 

OnDosis utvecklar ett nytt sätt att administrera och dosera läkemedel genom en intuitiv handhållen enhet som integrerar 

läkemedel med intelligent dosering och digitala sensorer och terapier. Med sin teknologiplattform är OnDosis strategiskt 

positionerat i konvergensen mellan precisionsmedicin och digital hälsa. 

- Det är otroligt motiverande att vi får detta stöd från våra aktieägare för den teknologi vi utvecklar, och för 

teamets vision att revolutionera sättet patienter tar sina mediciner. Personligen är jag också inspirerad av 

möjligheten att investera i denna runda. Investeringen gör att vi kan snabba på utvecklingen av projekten med 

störst potential, säger Martin Olovsson, vd på OnDosis. 

 

- Den resa OnDosis har startat är spännande att följa och fortsätta investera i. Teknologin har potentialen att 

förbättra patienters liv och skapa meningsfull skillnad för kombinationsterapier som kräver flexibel och 

individualiserad dosering, säger Tyrell Rivers, Executive Director, Corporate Development & Ventures 

AstraZeneca. 

 

- Vi är stolta över att fortsätta stödja OnDosis tillväxtresa genom vår andra investering i bolaget. Vi ser signifikanta 

möjligheter i marknaden för OnDosis produkt, driven av  ett team som har förmågan att leverera viktiga milstolpar 

i en utmanande omvärld, säger Vegard Søraunet, Partner och Investment Director i Aeternum Management, 

oberoende förvaltare av Aeternum Capital.    

För mer information, vänligen kontakta:  

Martin Olovsson, vd för OnDosis, +46 (0)76 772 85 01 

Om OnDosis 

Ett svenskt life science-bolag som tänker revolutionera sättet patienter tar sina mediciner. Idén är att leverera den perfekta 

dosen – individualiserad, intuitiv och intelligent – i en form som är lättare att konsumera. OnDosis har utvecklat en 

patentskyddad teknologiplattform som utgår från en uppkopplad handhållen enhet som levererar individanpassade och 

lättjusterade doser av orala mediciner och möjliggör en integration med digitala teknologier. Genom att kombinera 

traditionella läkemedelsbaserade behandlingar och digitala terapier strävar OnDosis mot att uppfylla sitt syfte: att se till så 

att patienter får precis den medicin de behöver för att kunna leva det liv de förtjänar. Läs mer på www.ondosis.com 

Om Aeternum Capital  

Aeternum Capital AS är en registrerad alternativ investeringsförvaltare med en strategi att investera i publika och privata 

bolag i Norden. Mandatet är flexibelt såväl vad gäller storlek som regioner, men investeringsstrategins huvudfokus är att 

tillämpa en aktiv ägarmodell för att driva hållbart värdeskapande inom kvalitetsbolag i segmenten små och medelstora bolag. 

Med hjälp av djupa kvantitativa och kvalitativa analyser investerar Aeternum i undervärderade publika bolag med lönsam 

tillväxt och förbisedda industriledare. Aeternum investerar även i privata bolag inom snabbväxande affärsvertikaler med en 

stark värdeskapande potential. 

 


