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2  Ansvar og erklæringer 
 

2.1 Selskabets ansvar  

Monsenso A/S er ansvarlig for denne Virksomhedsbeskrivelse i henhold til dansk ret. Nasdaq Copenhagen A/S 

har gennemgået denne Virksomhedsbeskrivelse. 

2.2 Direktionens og Bestyrelsens ansvarserklæring  

Vi erklærer hermed som ansvarlige for Virksomhedsbeskrivelsen,  at oplysningerne indeholdt heri os bekendt er 

rigtige, og at Virksomhedsbeskrivelsen efter vores overbevisning indeholder de oplysninger, der anses fornødne 

for, at investorerne kan danne sig et velbegrundet skøn over Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, 

resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der udbydes til 

offentligheden, samt at al relevant information i bestyrelsesreferater, revisionsprotokoller og andre interne 

dokumenter er inkluderet i Virksomhedsbeskrivelsen.  

 
København, den 11. maj 2020.  

 

Bestyrelsen  

 

Jukka Pekka Pertola 

Bestyrelsesformand 

 

Jakob Eyvind Bardram 

Bestyrelsesnæstformand 

Thomas Knudsen 

Bestyrelsesmedlem 

Jeppe Øvli Øvlesen 

Bestyrelsesmedlem 

 

Direktion  

 

Thomas Lethenborg 

Administrerende direktør, CEO 
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3 Indledning 
Denne Virksomhedsbeskrivelse (”Virksomhedsbeskrivelsen”) er udarbejdet af Monsenso A/S (”Monsenso” eller 

”Selskabet”) i forbindelse med et offentligt udbud i Danmark (”Udbuddet”) af mellem 3.018.868 styk Nye Aktier 

(Minimumsudbuddet) og 3.773.585 styk Nye Aktier (”Maksimumsudbuddet”)  kaldet ( ”Nye Aktier”) á nominelt 

DKK 0,10 til en fast udbudskurs på DKK 5,30 pr. Aktie á DKK 0,10 (“Udbudskursen”) og optagelse af de 

Eksisterende Aktier samt de Nye Aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.  

Baseret på Udbudskursen udgør markedsværdien af Selskabet inden Udbuddet DKK 50,042 mio. Efter 

gennemførelsen af Udbuddet vil markedsværdien opgjort på grundlag af Udbudskursen udgøre mellem DKK 

66,042 mio. (Minimumsudbuddet) og  DKK 70,042 mio. (Maksimumsudbuddet). 

3.1 Kort om Monsenso  

Monsenso blev etableret i slutningen af 2013 som et spin-out fra IT-Universitetet i København (ITU) baseret på 

forskning udført i det EU-støttede MONARCA projekt, og Monsenso er i dag en kommerciel virksomhed, hvor 

forskning er stærkt forankret i dens DNA. 

3.1.1 Løsning og teknologi 

Siden etableringen har Monsenso udviklet en sikker, letanvendelig SaaS, cloud-baseret løsning, der forbinder 

personer med mentale lidelser og eventuelt deres pårørende eller omsorgsperson med deres kliniker (terapeut 

eller læge) med henblik på øget dataindsamling, samarbejde og kommunikation.  

Med løsningen forsøger Monsenso at hjælpe: 

• Patienter med at få mere ud af deres behandling og dermed opnå hurtigere helbredelse. 

• Klinikere til at personliggøre behandlingen og derigennem opnå bedre behandlingsresultater. 

• Sundhedssystemer og klinikker til at give bedre kvalitetsbehandling til flere patienter til lavere 

omkostninger. 

• Farmaceutiske virksomheder med at udvide deres kerneydelser og indsamle real-world data for at 

supportere deres produkter. 

Løsningen muliggør omfattende dataindsamling fra selvrapporterede data tilpasset den kliniske praksis samt 

fra sensordata fra smartphones og Wearables. Løsningen erstatter den papirbaserede dataudveksling mellem 

patient og behandler, som i dag er udbredt indenfor psykologisk og psykiatrisk praksis. Monsensos løsning 

sikrer, at værdifulde sundhedsdata inddrages i behandlingen til gavn for patienter, klinikere, forskere og 

sundhedssystemer verden over. Samtidig giver løsningen mulighed for, at patienter får adgang til 

selvhjælpsfunktionalitet i form af Psykoedukation, øvelser, kriseplaner og påmindelser om medicinindtagelse 

og aftalte konsultationer. 

Ydermere er det muligt for klinikere at følge patienter, som er i ambulant behandling, og dermed give dem 

mulighed for at agere proaktivt, prioritere de patienter med størst behandlingsbehov baseret på de modtagne 

data og have samtaler og konsultationer på et bedre vidensgrundlag baseret på reelle data (datadrevne 

konsultationer). 
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3.1.2 Markedssegmenter 

Monsensos virksomhed er i dag baseret på business-to-business (B2B) salg af løsningen og services til 

sundhedsregioner, kommuner, private klinikker, universiteter samt farmaceutiske virksomheder i ind- og 

udland. Monsensos internationale salg sker primært via partnerskaber. Udover egentligt salg har Monsenso 

også indtægter fra deltagelse i en lang række forskningsprojekter. 

Monsensos forretning består for tiden af indtægter fra salg af abonnementer og salg af konsulentydelser 

relateret til individuel tilpasning af løsningen samt implementering og support. 

3.1.3 Vækst 

Siden starten har Monsenso investeret i at udbygge sin teknologiske løsning, så den er tilgængelig på flere 

sprog, og den har været anvendt i flere lande på flere typer af mentale lidelser.  

I 2019 havde Monsenso en omsætning på DKK 8,7 mio. og realiserede et overskud på TDKK 24. Strategien for 

næste fase i Selskabets udvikling er at udvide Monsensos solide teknologiske løsning og at intensivere 

salgsarbejdet ved at målrette det mod de områder, hvor Monsenso ser de mest oplagte vækstmuligheder inden 

for salg af Monsensos løsninger internationalt. Salget skal ske via internationale partnerskaber og et større 

direkte salg til regioner og kommuner i Danmark og UK. 

Geografisk vil Monsenso, ud over Europa, også fokusere på salg i Australien og USA via partnerskaber. 

3.1.4 Anvendelse af Nettoprovenuet 

Der er blandt kunder, partnere og forskere en stigende efterspørgsel efter Monsensos løsning. Efterspørgslen 

kommer fra lande og kontinenter med baggrund i de mange forskningsprojekter, pilotprojekter og 

implementeringer, som Monsenso har deltaget i siden 2013 (se punkt 4.7). 

Hvis Udbuddet gennemføres på grundlag af Minimumsudbuddet vil Nettoprovenuet udgøre DKK 13,0 mio. Hvis 

Udbuddet gennemføres på grundlag af Maksimumsudbuddet, vil Nettoprovenuet udgøre DKK 16,9 mio. 

Målrettet ekspansion i den takt, som markedet åbner mulighed for, kræver yderligere kapital. For at Monsenso 

kan forfølge sine vækstambitioner og forhåbentlig blive en central global B2B spiller inden for mobil 

sundhedsbehandling for mentale lidelser, forventer Monsenso, at Nettoprovenuet fra Udbuddet skal anvendes 

til at: 

• Udvide salgs-og marketingorganisationen og professionalisere salgsaktiviteterne væsentligt (36 % af 

provenu). 

• Udvide implementerings- og support organisationen for at sikre succesfulde kundeprojekter (29 % af 

nettoprovenu). 

• Fortsætte produktudviklingen og investere i data science (28% af nettoprovenu). 

• En mindre del (7 % af nettoprovenu) forventes anvendt til dækning af øgede 

administrationsomkostninger.  

Det merprovenu, som måtte blive opnået ved Maksimumudbuddet på DKK 20,0 mio., vil blive anvendt til 

indfrielse af Monsensos lån hos Vækstfonden, der har en restgæld DKK 3,49 mio. og som forrentes med en 

variabel rentesats på p.t. 12 %.  
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Organisationen, som i dag består af 14 personer, skal udvides, for at Monsenso kan forsøge at udnytte de 

identificerede markedsmuligheder, og for at Selskabet har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at 

arbejde med at realisere de finansielle målsætninger, som Selskabets ledelse har sat frem til 2024. 

En Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark og den styrkelse af kapitalgrundlaget, 

som Udbuddet vil medføre, forventes at give Selskabet en blåstempling og en troværdighed, som kan være 

væsentlig for opnåelse af ordrer fra nye danske og udenlandske kunder. 

3.2 Vigtig information om Udbuddet  

Der henvises til afsnit 6 ”Risikofaktorer” for en gennemgang af risici forbundet med en investering i Selskabets 

aktier. 

Virksomhedsbeskrivelsen indeholder udtalelser, kundeudsagn, estimater og forventninger til fremtidige forhold 

samt den fremtidige udvikling af Selskabet og dets markeder. Sådanne udtalelser, kundeudsagn, estimater og 

forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte risici og usikkerheder og er baseret på en række 

forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde, eller som kan ændre sig. Selskabets faktiske fremtidige udvikling, 

resultater mv. kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater mv., som er indeholdt i 

Virksomhedsbeskrivelsen.  

Virksomhedsbeskrivelsen er ikke et tilbud, anbefaling eller en opfordring fra Selskabet eller Norden CEF ApS 

(”Certified Adviser”) til køb eller tegning af Aktier i Selskabet. Potentielle investorer i Selskabet må foretage en 

individuel og selvstændig vurdering af, om oplysningerne i Virksomhedsbeskrivelsen er relevante, og en 

eventuel tegning skal baseres på de undersøgelser, som vedkommende investor selv finder nødvendige.  

Udbuddet er udelukkende rettet mod investorer i Danmark, og Selskabet vil ikke markedsføre Udbuddet eller 

udlevere Virksomhedsbeskrivelsen til potentielle investorer uden for Danmark.  Selskabet henleder i den 

forbindelse opmærksomheden på, at udlevering af Virksomhedsbeskrivelsen og tegning af Nye Aktier i 

forbindelse med Udbuddet kan være begrænset ved lov i visse lande. Personer, der kommer i besiddelse af 

denne Virksomhedsbeskrivelse, opfordres af Selskabet og Selskabets Certified Adviser til selv at indhente 

oplysninger om og iagttage sådanne eventuelle begrænsninger. Investorer bør undersøge den lovgivning, 

herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevante for den pågældende forud for en investering i 

eller erhvervelse af aktier i Monsenso.  

Der er ikke givet nogen person bemyndigelse til at udlevere eller afgive oplysninger om Selskabet udover, hvad 

der fremgår af Virksomhedsbeskrivelsen. Udlevering eller afgivelse af sådanne oplysninger kan i givet fald ikke 

betragtes som autoriserede eller godkendt af Selskabet eller af Selskabets Certified Adviser.  

De i Virksomhedsbeskrivelsen anførte oplysninger er korrekte pr. datoen for offentliggørelsen af 

Virksomhedsbeskrivelsen. 

Såfremt Selskabet bliver bekendt med forhold, der nødvendiggør korrektion af Virksomhedsbeskrivelsens 

indhold, eller hvis Selskabet bliver bekendt med nye væsentlige forhold, som udgør intern viden efter MAR og 

afsnit 4.1 i Nasdaq First North Growth Market Rulebook af 1. september 2019, vil disse blive offentliggjort ved en 

selskabsmeddelelse sendt til Nasdaq First North Growth Market Denmark og til markedet i henhold til gældende 

regler.  
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Hvis Selskabet i perioden fra Virksomhedsbeskrivelsesdatoen og indtil tidspunktet for Udbudsperiodens udløb 

offentliggør en selskabsmeddelelse om intern viden i medfør af artikel 17 i MAR og afsnit 4.1 i Nasdaq First North 

Growth Market Rulebook af 1. september 2019, vil Selskabet give mulighed for, at investorer, der inden 

offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen har indleveret tegningsordrer, kan annullere disse senest to 

handelsdage efter offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen. Tegningsordrer, der ikke annulleres inden for den 

anførte frist, forbliver gyldige og bindende for investorerne. Investorernes annullationsadgang samt proceduren 

og fristen herfor vil fremgå af selskabsmeddelelsen. Der henvises i øvrigt til punkt 8.28.  

Potentielle investorer og disses rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis aktier 

er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market, som er et SMV-vækstmarked, kan være mere 

risikobetonede end investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget på regulerede markeder, idet selskaberne på 

Nasdaq First North Growth Market sædvanligvis er mindre, er på et tidligere udviklingsstadie og dermed er mere 

følsomme overfor ydre og indre påvirkninger. Normalt er likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der 

er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market mere begrænset end tilfældet er for selskaber, hvis 

aktier er optaget til handel på regulerede markedspladser. 

3.3 Kort om Udbuddet  

Salget af de Nye Aktier vil give Monsenso et Bruttoprovenu på mellem DKK 16 mio. og DKK 20 mio. Det nøjagtige 

antal af Nye Aktier vil afhænge af, hvor mange Nye Aktier, der er tegnet ved tegningsperiodens afslutning. Ved 

tegning inden for udbudsintervallet, vil alle tegningsordrer få tildelt det tegnede antal Nye Aktier. I tilfælde af 

overtegning, vil alle investorer, der har afgivet forhåndstilsagn, jf. punkt 8.22, få fuld tildeling, mens der vil ske 

reduktion af øvrige tegningstilsagn, idet de 3.773.585 styk Nye Aktier, som Maksimumudbuddet omfatter, vil 

blive allokeret af Selskabets bestyrelse sammen med Selskabets Certified Adviser blandt de ved udløbet af 

tegningsperioden indkomne tegningsordrer på grundlag af den fordelingsplan, som fremgår af punkt 8.26 i 

Virksomhedsbeskrivelsen.  

Hvis Udbuddet resulterer i, at der ikke tegnes minimum 3.018.868 styk Nye Aktier (svarende til 

Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 16 mio.), eller hvis der inden offentliggørelsen af 

meddelelsen om Udbuddets forløb indtræffer væsentlige negative begivenheder, der efter Bestyrelsens 

vurdering vil gøre det tilrådeligt ikke at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet ikke blive gennemført. 

Selskabet har én aktieklasse. Ved offentliggørelsen af Virksomhedsbeskrivelsen udgør Selskabets aktiekapital 

nominelt DKK 944.188 fordelt på 9.441.880 styk Aktier à DKK 0,10, der alle er fuldt indbetalt (de ”Eksisterende 

Aktier”). De nye aktier (”De Nye Aktier”) bliver udstedt i samme aktieklasse og får samme rettigheder som 

Selskabets Eksisterende Aktier. Udbuddet foretages som en Fastkursemission. Udbudskursen, som de Nye 

Aktier vil blive solgt til, er fastsat til DKK 5,30 pr. Ny Aktie (”Udbudskursen”).  

3.3.1 Afgivelse af tegningsordrer 

De Nye Aktier kan tegnes ved afgivelse af en elektronisk tegningsordre via investorens eget kontoførende 

pengeinstitut eller ved indlevering af vedlagte tegningsblanket (se punkt 9.6) til investorens eget kontoførende 

pengeinstitut. 

Hver investor skal som minimum tegne 720 styk Nye Aktier svarende til et samlet kontant tegningsbeløb på DKK 

3.816 pr. tegningsordre. 
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De Nye Aktier er sammen med de Eksisterende Aktier søgt optaget til handel på Nasdaq First North Growth 

Market Denmark under forudsætning af, at Udbuddet gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Markets 

krav til antallet af kvalificerede investorer og størrelsen af Free Float efter gennemførelsen af Udbuddet er 

opfyldt.  

Udbudsperioden (”Udbudsperioden”) løber fra og med torsdag den 14. maj 2020 kl. 09.00 til og med fredag den 

29. maj 2020 kl. 23.59. Udbudsperioden kan ikke lukkes før tid. 

Udbuddet er ikke garanteret, men i alt 40 investorer har umiddelbart forud for offentliggørelsen af 

Virksomhedsbeskrivelsen afgivet bindende forhåndstilsagn om i forbindelse med Udbuddet at tegne i alt 

782.104 styk Nye Aktier, svarende til et samlet tegningsbeløb på DKK 4.145.151 , svarende til 25,90 % af 

Minimumsudbuddet og 20,73 % af Maksimumsudbuddet. Der henvises til punkt 8.22. Af disse har Selskabets 

Ledelse og ansatte afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af 123.668 styk Nye Aktier, svarende til et 

samlet tegningsbeløb på DKK 655.440,40. Sådanne investorer, som har afgivet bindende forhåndstilsagn om 

tegning, vil få fuld tildeling i forbindelse med allokeringen af de Nye Aktier ved gennemførelsen af Udbuddet. 

Alle investorer, som har afgivet bindende fortegningstilsagn, vil være omfattet af Lock-up perioden løbende i  12 

måneder regnet fra og med  første handelsdag. Eksisterende aktier ejet af Selskabets nuværende aktionærer er 

alle omfattet af en Lock-up periode løbende i  12 måneder regnet fra og med første handelsdag. Det totale antal 

Eksisterende Aktier og Nye Aktier, som vil være omfattet af en Lock-up periode løbende i 12 måneder fra og med 

første handelsdag vil udgøre 10.223.984, svarende til  82,05 % af aktiekapitalen efter gennemførelse af 

Minimumsudbuddet og 77,36 % af aktiekapitalen efter gennemførelse af Maksimumudbuddet. 

Resultatet af Udbuddet og nærmere oplysninger om allokeringen af de Nye Aktier ved gennemførelse af 

Udbuddet, ved Minimumstegningen på DKK 16. mio. eller op til Maksimumstegningen på DKK 20. mio., 

forventes offentliggjort den 2. juni 2020 kl. 14.00 via en meddelelse til Nasdaq First North Growth Market 

Denmark og til markedet. Medmindre andet måtte være aftalt mellem en investor og dennes kontoførende 

institut, vil alle investorer via deres kontoførende institut modtage en opgørelse over det antal Nye Aktier, der er 

blevet tildelt investoren og det tegningsbeløb, som skal indbetales. Afvikling og registrering af de Nye Aktier på 

investors konto i VP Securities A/S forventes at ske mod kontant betaling to handelsdage efter, at resultatet af 

Udbuddet er offentliggjort. Afvikling sker i form af elektronisk levering af Nye Aktier i en midlertidig ISIN kode 

DK0061278009 til investors værdipapirdepot i VP Securities A/S mod kontant betaling i danske kroner. Nye 

Aktier udstedt i den midlertidige ISIN kode registreres i VP Securities alene til brug for tegning og er ikke søgt 

optaget til handel. Den midlertidige ISIN kode sammenlægges med den permanente ISIN kode den 11. juni 2020 

i VP Securities A/S. Enhver handel med de Nye Aktier i den midlertidige ISIN-kode sker for investors egen regning 

og risiko.  

Første dag for handel med Aktierne sker i den permanente ISIN DK0061277977 som forventes at blive den 10. 

juni 2020 kl. 09.00. 

Norden CEF ApS fungerer som Certified Adviser, og Danske Bank A/S fungerer som afviklingsagent.  

3.4 Væsentlige datoer i forbindelse med Udbuddet 

Denne tidsplan er baseret på forventninger i forhold til Udbuddets timing. 
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Beskrivelse Dato Klokken 

Udbudsperioden begynder 14. maj 2020 09.00 

Udbudsperioden slutter 29. maj 2020 23:59 

Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet 2. juni 2020 14:00 

Afviklingsdagen; gennemførelse af Udbuddet,  

inklusiv afregning af de Nye Aktier (midlertidig ISIN kode) 

4. juni 2020 - 

Registrering i Erhvervsstyrelsen af aktiekapitalforhøjelsen  

vedrørende de Nye Aktier, der udstedes af Selskabet 

8. juni 2020 - 

Første handelsdag for Aktierne (i den permanente ISIN kode) 10. juni 2020 09:00 

Sammenlægningen  af den midlertidige ISIN kode og den 

permanente ISIN kode sker i VP Securities A/S 

      11. juni 2020  

Figur 1: Forventet tidsplan for Udbuddet. 

3.5 Informationer i Udbuddet  

Virksomhedsbeskrivelsen indeholder historiske markedsdata og brancheforventninger, herunder oplysninger 

vedrørende størrelsen af visse af de markeder, som Monsenso opererer på. Disse oplysninger er baseret på en 

række offentlige kilder, herunder flere rapporter udgivet af Statista, ekspertudsagn og selskabers hjemmesider 

samt øvrige offentligt tilgængelige oplysninger. Oplysningerne er desuden i visse tilfælde baseret på Selskabets 

konkrete viden om eller vurdering af de for Selskabets ydelser relevante markeder. Monsenso anser kilderne for 

at være pålidelige, men brancheforventninger, markedsanalyser, Statista rapporter, oplysninger fra selskabers 

hjemmesider og offentligt tilgængeligt materiale er ikke blevet uafhængigt efterprøvet af Monsenso.  

Der kan ikke gives sikkerhed for, at Selskabets viden og erfaringer giver et fuldstændigt korrekt billede af 

markedssituationen. Brancheforventninger er i sagens natur behæftet med betydelig usikkerhed og er i sig selv 

følsomme overfor en række eksterne faktorer, såsom den generelle økonomiske udvikling samt nationale og 

geopolitiske forhold og tendenser. 

Der kan desuden ikke gives sikkerhed for, at nogle af de refererede eller udtrykte forventninger vil blive opfyldt. 

Der er derfor en risiko for, at den faktiske udvikling i Monsensos aktiviteter vil afvige fra den forventede udvikling, 

således som den er angivet i Virksomhedsbeskrivelsen. Selskabet påtager sig ingen forpligtelser til at opdatere 

oplysningerne i Virksomhedsbeskrivelsen. På tilsvarende vis er markedsstatistikker forbundet med en indbygget 

usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på 

markedsundersøgelser, der igen er baseret på stikprøver og subjektive vurderinger. Monsenso bekræfter, at de 

oplysninger fra tredjemand, der er medtaget i Virksomhedsbeskrivelsen, er gengivet korrekt, og at der efter 

Selskabets overbevisning ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta, som 

kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. 
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Enhver henvisning til eller erklæring om Selskabets konkurrencemæssige position er baseret på Selskabets 

egen vurdering og viden om det marked, som Selskabet opererer på. Selvom sådanne henvisninger og 

erklæringer er givet efter Selskabets bedste overbevisning, kan der ikke gives nogen sikkerhed for, at de 

oplysninger og forudsætninger, som Selskabets vurderinger baserer sig på, er fuldstændige og korrekte, hvilket 

kan få betydning for validiteten af sådanne oplysninger om Selskabets konkurrencemæssige stilling. 

Alle oplysninger i Virksomhedsbeskrivelsen, som optræder uden kildeangivelse, stammer fra Monsenso. 

3.6 Generelle informationer 

Virksomhedsbeskrivelsen er den 11. maj 2020 offentliggjort på Nasdaq First North Growth Markets hjemmeside 

(http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/selskabsmeddelelser) og på Monsensos hjemmeside 

www.Monsenso.com/investors, efter at Selskabet har modtaget Nasdaq First North Growth Market Denmarks 

betingede godkendelse af optagelsen af Selskabets aktier til handel. Da Udbuddet ikke er over EUR 8,0 mio., og 

da Nasdaq First North Growth Market ikke har status af et reguleret marked, er der ikke krav om udarbejdelse af 

et prospekt og derfor heller ikke krav om indhentelse af godkendelse af Virksomhedsbeskrivelsen fra 

Finanstilsynet. 

Udbuddet og denne Virksomhedsbeskrivelse er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister vedrørende Udbuddet 

eller denne Virksomhedsbeskrivelse skal afgøres ved de danske domstole. 

Virksomhedsbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til de gældende regler og krav, der fremgår af Nasdaq First 

North Growth Market Rulebook af 1. september 2019 samt de bestemmelser i lov om kapitalmarkeder, der 

gælder for udbud af omsættelige værdipapirer til offentligheden med en markedsværdi på under EUR 8 mio. og 

optagelse af disse til handel på et ikke-reguleret marked. 

Selskabets Certified Adviser er Norden CEF ApS, Kongevejen 365, DK 2840 Holte, Danmark. Telefon +45 20 72 02 

00, CVR-nummer 31933048.  

http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/selskabsmeddelelser
http://www.seluxit.com/investors
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4 Beskrivelse af Monsenso 

4.1 CEO Thomas Lethenborg har ordet  

4.1.1 Missionen 

Monsenso ønsker at hjælpe patienter, pårørende, klinikere, sundhedssystemer og forskere til at udbrede bedre 

mental sundhed til flere borgere til lavere omkostninger. Monsenso vil gøre dette ved at skabe innovative, let-

anvendelige og skalerbare mobile sundhedsløsninger, som kan tilpasses patienters og sundhedsaktørers liv og 

virke. 

4.1.2 Visionen 

I 2025 ønsker Monsenso at blive opfattet som en førende aktør inden for markedet for mobil sundhed for 

mentale lidelser. Det betyder, at: 

• Monsenso vil være en global kommerciel sund virksomhed solidt funderet i forskning.  

• Monsensos løsning vil være skalerbar og nem at tilpasse kundernes individuelle situation.  

• Monsensos løsning vil blive afsat globalt via partnerskaber.  

• Monsensos løsning vil udnytte data til at skabe intelligens i både forebyggelse, behandling og diagnose. 

• Monsensos løsning vil på grundlag af genererede data proaktivt kunne give råd og vejledning til 

patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. 

4.1.3 Værdi for kunden  

Monsensos løsning hjælper kunder til at give en personlig data-drevet behandling og medicinering,  og arbejder 

proaktivt med patienterne og prioritere den rigtige behandling til de rigtige patienter. Monsensos løsning 

understøtter distancebehandling med det formål at forbedre behandlingen og nå flere patienter med bedre 

behandling ved anvendelse af samme ressourcer. 

Monsensos løsning bidrager desuden til indsamling af værdifulde sundhedsdata til brug for kvalitetsforbedring 

samt Real-world evidence studier.  

For partnere (se punkt 4.5.6 og 4.6.2) bidrager Monsensos løsning til at forbedre brugen og afsætningen af deres 

kerneydelser. 

4.1.4 En sund forretning 

Monsenso har siden etableringen af Selskabet i slutningen af 2013 investeret i at videreudvikle løsningen, som 

nu anvendes i en række forskningsprojekter, pilotprojekter og Kliniske implementeringer i Danmark, Europa, 

Australien og USA.  

Monsensos løsning afsættes i dag som en Business-to-Business (B2B) Software-as-a-Service (SaaS) løsning, som 

forbinder personer med mentale lidelser med den terapeut eller kliniker, som patienten er tilknyttet, samt giver 

mulighed for også at inkludere pårørende eller omsorgspersoner. 
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Monsenso har skabt et sundt forretningsmæssigt fundament med en omsætning i 2019 på DKK 8,7 mio. 

hidrørende fra kommercielle abonnementsbetalinger, konsulentydelser og bidrag fra forskningsprojekter, som 

har resulteret i et lille regnskabsmæssigt overskud i 2019. Monsenso har en god løsning, som roses og 

værdsættes af både patienter, behandlere og forskere, en kompetent organisation og eksisterende kunde- og 

partnerrelationer med potentiale til at skalere forretningen. 

4.1.5 Stigende efterspørgsel på vores mobile sundhedsløsning 

Monsenso oplever stigende efterspørgsel efter deres løsninger fra både nuværende kunder, partnere og 

forskere. I løbet af de seneste år har Monsenso underskrevet en række nye aftaler (se punkt 4.6 og 4.7), som i sig 

selv rummer et stort fremtidigt potentiale, ligesom Monsenso ser en stor mulighed i at opsøge andre lignende 

kundesager og internationale partnerskaber. 

4.1.6 Covid-19’s påvirkning af Monsenso 

Monsensos igangværende projekter kan opleve forsinkelser grundet Coronavirus/Covid-19 situationen. Til 

gengæld vil Covid-19 også være med til at belyse nødvendigheden af løsninger, som hjælper og muliggør 

distancemonitorering og -behandling af mental sundhed samt prioritering af patienter, og som støtter et 

stigende antal arbejdsløse og sårbare personer, der forventes at opstå i kølvandet på pandemien. Selskabet er 

derfor optimistisk i forhold til, at Covid-19 situationen vil understøtte og formentlig forstærke efterspørgslen 

efter Monsensos løsning. 

4.1.7 Nettoprovenuet skal understøtte vækstplanen  

Monsensos nuværende organisation vil ikke i tilstrækkelig grad kunne udnytte de muligheder, der er i markedet. 

Monsenso ønsker at udvide og professionalisere sin organisation for at kunne opsøge nye muligheder og tage 

godt imod nye kunder og partnerskaber. 

Nettoprovenuet fra Udbuddet skal derfor primært anvendes til at: 

1. Udvide salgs-og marketingorganisationen med henblik på at professionalisere salgs- og 

markedsføringsindsatsen og få flere direkte kunder i Danmark og UK samt internationale partnerskaber. 

2. Udvide implementerings- og supportorganisationen for at sikre succesfuld implementering i en større 

kundekreds og fastholde kunder og partnere. 

3. Fortsætte produktudviklingen og investere i data science for at styrke den eksisterende løsning og 

videreudvikle løsningen med bl.a. mere behandlingsindhold og intelligent udnyttelse af data. 

4. En mindre del af nettoprovenuet vil blive anvendt til dækning af øgede administrationsomkostninger.  

Det merprovenu, som måtte blive opnået ved Maksimumsudbuddet på DKK 20. mio., vil blive anvendt til 

indfrielse af Monsensos lån hos Vækstfonden, der har en restgæld DKK 3,49. mio. 
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Figur 2: Forventet anvendelse af nettoprovenu. 

4.1.8 Nasdaq First North Growth Market Denmark 

Optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at øge kendskabet til Monsenso, 

og flere af Monsensos kunder har været meget positive overfor vores indledende tanker om Optagelse til handel. 

Det er Selskabets forventning, at det fremover vil være nemmere for Monsensos salgsorganisation at generere 

kunder og omsætning, når Selskabet er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, og at 

det vil være lettere at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer og erfaringer. 

Jeg er personligt, sammen med ledelsen og medarbejderne, meget beæret over og glad for den opbakning, som 

40 investorer har vist Monsenso ved at afgive forhåndstilsagn om tegning af Nye Aktier, der til tilføre Monsenso 

et tegningsbeløb på DKK 4.145.151 i forbindelse med Udbuddet (se punkt 8.22). 

Nu er tiden inde til at tage et stort og vigtigt næste skridt i Monsensos historie og med en Optagelse til handel på 

Nasdaq First North Growth Market Denmark at få etableret et fundament for en stor og målrettet vækst på de 

områder, hvor Monsenso er stærkest positioneret. 

Det håber vi, at du har lyst til at høre mere om. På www.monsenso.com/investors kan du finde yderligere 

information om Monsenso og se, hvor du kan tegne aktier eller tilmelde dig til et af vores investormøder. 

4.2 Markedet for mobile løsninger for mental sundhed 

Forekomsten af mentale lidelser  

Mentale lidelser repræsenterer et stort og uløst problem på verdensplan. Afhængigt af hvilke analyser, man ser 

på, er det op til 38 %1 af befolkningen, som rammes af mentale lidelser i deres livstid. Det betyder, at basalt set 

hele befolkningen er påvirket af mentale lidelser, fordi de fleste har en pårørende eller ven, som er ramt af 

mentale lidelser i lettere eller sværere grad. 

I Europa alene vurderes det, at 125 mio. personer rammes af mentale lidelser hvert år (se figur 3) indenfor de 

Lidelsesområder, som Monsenso allerede opererer i eller har haft kundedialoger om anvendelse af sin løsning 

fremadrettet. 
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Figur 3: Estimeret totale adresserbart marked i potentielle brugere1. 

4.2.1 Problemet 

OECD påpeger, at mentale lidelser koster samfundet 4 % af bruttonationalproduktet2. I Danmark og UK vurderes 

de samlede omkostninger til mentale lidelser at udgøre hhv. 5,4 % og 4,1 % af bruttonationalproduktet3. Det 

betyder, at mentale lidelser udgør den største enkeltomkostning for samfundet og overstiger omkostningerne til 

hhv. cancer, kroniske luftvejssygdomme, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. 

WHO forventer, at mentale lidelser vil være den største sygdomsbyrde for samfundet i 2020’erne og fremefter. 

Dette skyldes frem for alt, at 28,2 % af alle år, hvor patienter har levet med uarbejdsdygtighed (Eng. “Years Lived 

with Disability” (YLD)), skyldes mentale og neurologiske lidelser4. 

Economist Intelligence Unit5 har påpeget, at kun 10 % af individer med mentale lidelser i Europa får tilstrækkelig 

hjælp, 15 % får nogen hjælp, og hele 75 % får ingen hjælp. 

 
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896369 
2 http://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Factsheet-Mental-Health-Health-at-a-Glance-Europe-2018.pdf 
3 OECD/European Union (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, 

Paris/European Union, Brussels, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en. 
4 https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/global/global-leading-categories-of-diseases-disorders-ylds.shtml 
5 https://www.west-info.eu/the-best-eu-country-for-integrating-mentally-disabled/eiu-janssen_mental_health/ 

Disorder prevalence (in 1000s) Europe Denmark United States WorldWide

Major Depression 30,300            339             19,185            306,533              

Anxiety Disorders 61,500            688             38,939            622,172              

Drug use disorder 2,400               27               1,520               24,280                

Alcohol use 14,600            163             9,244               147,703              

Bipolar Disorder 3,000               34               1,899               30,350                

Schizophrenia 3,700               41               2,343               37,431                

Austism and Aspergers 600                  7                 380                  6,070                  

ADHD and Conduct disorder 3,300               37               2,089               33,385                

Eating disorder (grouped) 1,500               17               950                  15,175                

Borderline & Dissocial pers. disorder 4,300               48               2,723               43,501                

Total addressable market 125,200          1,400          79,271            1,266,600          

(European values fra ECNP/ECB report 2011. Other values extrapolated based on ppopulation and worldwide assumed 70% of pro-rata)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896369
http://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Factsheet-Mental-Health-Health-at-a-Glance-Europe-2018.pdf
https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
https://www.west-info.eu/the-best-eu-country-for-integrating-mentally-disabled/eiu-janssen_mental_health/
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4.2.2 Traditionel behandling af mentale lidelser 

Behandling af mentale lidelser bygger på en kombination af medicinsk behandling og terapi. Terapi foregår i 

langt overvejende grad ved fysiske konsultationer, hvor patienter kommer til personlig konsultation (hos egen 

læge, psykolog, psykoterapeut eller psykiater) og bliver vurderet, diagnosticeret og behandlet. 

Behandling tilrettelægges ofte i faste programmer, hvor man indgår i et program af et givent antal 

konsultationer (fx 10-konsultationer i sundhedssystemets pakkeforløb eller fra privat sundhedsforsikring) eller et 

årelangt program (fx OPUS-behandling for unge med skizofreni). 

Overgange fra en del af sundhedssystemet til et andet betragtes som et stort problem for patienterne, fordi 

information om patienten ikke flyder let, og patienter kan føle sig overladt til sig selv, hvilket også kan være en af 

forklaringerne på, at der er en høj frekvens af genindlæggelser og tilbagefald.  

Medicinering sker baseret på lægers vurdering af patienter i konsultationer og i bedste fald suppleret med 

papirbaserede spørgeskemaer som opfølgning. Det er et udtalt problem, at patienter ofte ikke tager deres 

medicin som ordineret, og kontinuerlig monitorering af medicinindtag, effekt og bivirkninger er ofte vanskelig at 

gennemføre og sker derfor kun sporadisk. 

4.2.3 Ny teknologi udfordrer traditionelle arbejdsgange i sundhedssektoren 

Med ny teknologi, der inkluderer telemedicin, selvmonitorering, let adgang til selvhjælpsinformation og  

selvhjælpsprogrammer samt let kommunikation med og opfølgning af klinikere ifm. udskrivning, er det muligt 

for sundhedssystemer verden over at løse nogle af de udfordringer, som de aktuelt står overfor.  

Det udfordrer faste arbejdsrutiner og almindelig praksis, men udgør også en mulighed for at nå ud til flere 

patienter med samme ressourceforbrug og med en forventelig højere kvalitet i behandlingen.  

4.2.4 Mobile sundhedsløsninger 

Der findes ikke valide tal for det specifikke marked Monsenso retter sig mod, men markedet for mobile 

sundhedsløsninger – på tværs af Lidelsesområder – spås en stor vækst i de kommende år med gennemsnitlige 

vækstrater på godt 40 % pr. år. Det globale omsætningspotentiale forventes at nå et niveau på USD 246 mia. i 

20256.  

De områder, der spås den største vækst inden for mobil sundhed, inkluderer funktioner som fjern- og 

hjemmemonitorering, fjernkonsultationer, påmindelser og alarmer til patienten og sundhedsprofessionelle 

samt hjælp til at følge programmer for terapi og medicinering (medicinsk compliance). 

4.2.5 Regulering af markedet 

Markedet påvirkes af regulering på tværs af geografier. I Europa er det fremfor alt GDPR 

(databeskyttelsesforordningen) og MDR (Medical Device Regulation), som vil påvirke mulighederne for udvikling, 

markedsføring og afsætning af løsninger til brug i sundhedssektoren. Lignende regulering forekommer på øvrige 

 
6 https://www.statista.com/statistics/1014589/worldwide-mhealth-market-size/ 

 

https://www.statista.com/statistics/1014589/worldwide-mhealth-market-size/
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geografiske markeder (fx HIPAA og 510K i USA og TGA i Australien) og stiller krav til kunders brug af løsninger og 

dermed også til leverandørers mærkning og certificering af samt compliance i forhold til deres løsninger. 

4.2.6 Sundhedsdata og patientrapporterede oplysninger 

Sundhedsdata og patientrapporterede oplysninger (PRO) anses for at være værdifulde kilder til større viden om 

mentale lidelser og deres behandling i fremtiden. Inden for sundhedsområdet fremhæves mental sundhed som 

et område, der kan få særlig gavn af udnyttelse af sundhedsdata, idet teknologien kan forbedre måden, hvorpå 

behandling leveres og hjælpe til at forudsige sygdomsforløb samt understøtte sygdomsforebyggelse7. 

4.3 Beskrivelse af Monsenso  

Monsenso er etableret som et spin-out fra IT Universitet i København (ITU) af en gruppe forskere på grundlag af 

det Europæiske forskningsprojekt kaldet MONARCA8. Forskernes mål var dengang at designe og udvikle en 

løsning til monitorering af Bipolare (maniodepressive) patienter, som samtidig understøttede, at patienten fik 

en større selvindsigt i egen sygdom. 

På baggrund af dette projekt blev Monsenso stiftet i slutningen af 2013 og startede sin kommercielle rejse i 

starten af 2015. Monsenso har siden udviklet løsningen til at blive anvendt i en lang række forskningsprojekter, 

pilotprojekter samt kliniske implementeringer på tværs af mentale Lidelsesområder.  

I samarbejde med patienter, klinikere, forskere og pårørende har Monsenso udviklet en cloud-baseret Software-

as-a-Service (SaaS) løsning, som er tilpasset 9 sprog, og i løbet af 2020 forventer Monsenso at have løsningen 

implementeret i  9 lande (Danmark, UK, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Belgien, Australien og USA) i kraft af 

de internationale projekter, Monsenso er involveret i. 

Løsningen afsættes som en Business-to-Business løsning, som konfigureres til den konkrete brug. Monsenso har 

gennem de seneste år implementeret løsningen i såvel sundhedsregioner, kommuner, universiteter, 

velgørenhedsorganisationer / NGO'er og hos private klinikker og sundhedsleverandører. 

Monsenso ønsker i de kommende år at udbygge og styrke sin markedsposition og sit teknologiske fundament. 

Ved at øge Selskabets kapitalgrundlag får Monsenso mulighed for at få markedsført og udbredt kendskabet til 

Monsensos løsning blandt eksisterende og potentielle nye kunder i både Europa, Australien, Nordamerika og 

senere andre lande og kontinenter. Desuden vil Monsenso få mulighed for at investere i udvikling af yderligere 

indhold til selvhjælp og behandling, som er tilpasset de mange forskellige Lidelsesområder, som Monsenso i 

dag understøtter. Monsenso ønsker ligeledes at investere i anvendelsen af datavidenskab (Eng. “Data Science”) 

med henblik på en mere intelligent udnyttelse af de store mængder af indsamlede sundhedsdata til gavn for 

forebyggelse, diagnose og behandling af mentale lidelser. 

Monsenso har et stærkt internationalt team bestående af 14 højt kvalificerede medarbejdere fra 7 forskellige 

lande, som forventes at blive udvidet til 30 medarbejdere i 2021 (se figur 15). Monsenso har fra starten af sit 

kommercielle virke været internationalt orienteret og hentede i 2019 mere end 58 % af sin omsætning i 

 
7 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Europe/Harnessing%20the%20opportunity%20of%2

0artificial%20intelligence%20in%20Denmark/An-AI-nation-Harnessing-the-opportunity-of-AI-in-Denmark.ashx 
8 https://www.bardram.net/monarca/ 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Europe/Harnessing%20the%20opportunity%20of%20artificial%20intelligence%20in%20Denmark/An-AI-nation-Harnessing-the-opportunity-of-AI-in-Denmark.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Europe/Harnessing%20the%20opportunity%20of%20artificial%20intelligence%20in%20Denmark/An-AI-nation-Harnessing-the-opportunity-of-AI-in-Denmark.ashx
https://www.bardram.net/monarca/
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udlandet. Den internationale omsætning blev i 2019 hentet fra UK, Tyskland, Australien, Frankrig, Spanien samt 

USA, og omfatter både omsætning fra abonnementsbetaling, konsulentydelser og bidrag fra 

forskningsprojekter. 

4.4 Monsensos løsning for mental sundhed 

Monsenso MHealth-løsning er en sikker, letanvendelig og skalerbar SaaS cloud-baseret løsning, som kan 

konfigureres til at understøtte ambulant overvågning og behandlingen af en lang række mentale lidelser. 

Monsensos løsning er et CE-mærket medicinsk udstyr (Eng. “Medical Device”), inden for klasse I, som er teknisk 

og klinisk valideret via kliniske studier. Monsenso er ISO 27001 (informationssikkerhed) samt 13485 

(kvalitetssikring for medicinsk udstyr) certificeret.  

Monsensos løsning understøtter mental sundhed i bred forstand ved at forbinde patienter med deres 

behandlere for bedre indsamling af patientrapporterede oplysninger, samarbejde og kommunikation. 

Monsenso leverer en skalerbar og konfigurerbar løsning, som både gør patienten bedre i stand til at håndtere 

sin egen sygdom samt understøtter klinikere til at give flere patienter en bedre behandling. 

På nuværende tidspunkt har løsningen være konfigureret til og været anvendt på et bredt udsnit af mentale 

lidelser, såsom: 

• Depression. 

• Bipolar (maniodepressiv) lidelse. 

• Skizofreni. 

• Borderline personlighedsforstyrrelse. 

• Angst. 

• Alkoholmisbrug. 

• Stofmisbrug. 

• OCD. 

• Funktionelle lidelser (somatoforme lidelser). 

Gennem fortsat forskning og udvikling stræber Monsenso konstant efter at forbedre og udvikle løsningen, så 

den til stadighed bliver mere effektiv i forhold til at hjælpe den enkelte patient med at håndtere sit liv og sygdom 

på en bedre måde, samtidig med at løsningen medvirker til at øge effektiviteten og kvaliteten af patientens 

behandling. 
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Figur 4: Monsenso løsningens hovedkomponenter. 

4.4.1 Monsensos løsning 

Monsenso MHealth-løsningen er udviklet i samarbejde med kliniske eksperter med speciale i mental sundhed 

samt patienter og pårørende. Da det er en cloud-baseret løsning, kan den tilgås hvor som helst fra en computer 

med internetforbindelse. 

Monsensos løsning består af fire hovedkomponenter: 

1 En konfigurerbar mobiltelefon app til patienter og pårørende. 

2 En konfigurerbar webportal for klinikere. 

3 Et administrationsmodul for konfiguration af kundespecifikke tilpasninger. 

4 Cloud-baseret backend. 

Et eksempel på en konfiguration af Monsensos app til patienter og pårørende er vist i figur 5. Monsensos app er 

tilgængelig for mobile enheder med iOS eller Android styresystemer og kan konfigureres, så den rummer 

funktionalitet, som passer til den enkelte patients behandlingsforløb og sygdom. App’en rummer funktionalitet 

indenfor følgende hovedområder: 

• Multimediemateriale til Psykoedukation inkl. video. 

• Daglig selvmonitorering, herunder indrapportering vedrørende helbred og velbefindende. 

• Udfyldelse af kliniske spørgeskemaer (fx BDI, PHQ-9 og WHO-5). 

• Automatisk indsamling af sensordata, såsom skridttæller, GPS og brug af telefonen. 

• Kommunikation i form af krypterede sikre beskeder mellem patient og behandler. 

• Behandlingsindhold, fx et medicinmodul og behandlingsplaner. 

app’en kan konfigureres til en pårørende eller til en omsorgsperson, som kan hjælpe til med at rapportere, 

hvordan en patient har det, og app’en kan give adgang til Psykoedukation og sygdomsinformation til 

pårørende, for at de kan støtte patienten optimalt. 
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Figur 5: Eksempel på Monsensos patient app. 

Behandlere tilgår Monsenso løsningen via en webportal som vist i figur 6. Portalen understøtter, at behandleren 

kan: 

• administrere patienter, herunder oprette dem og tilknytte dem forskellige behandlingsplaner. 

• se en oversigt (Eng. ‘dashboard’) over alle sine patienter med forskellige vigtige parametre vist, så man 

kan danne sig et hurtigt overblik. 

• se detaljerede data for hver enkelt patient, herunder de selvrapporterede data nævnt ovenfor. 

• oprette og vedligeholde behandlinger, såsom medicinordinationer samt behandlingsplaner. 

• kommunikere skriftligt med patienten. 

 

 

Figur 6: Eksempel på Monsensos webportal for behandlere. 

 

Til konfiguration og vedligeholdelse af forskelligt indhold anvender Monsenso et administrationsmodul. Dette 

gør det muligt på en nem og fleksibel måde at sætte nye kunder op i systemet og muliggør en hurtig tilpasning 

til kundespecifikt indhold i form af fx behandlingsindhold, daglige selvrapporteringsspørgsmål, spørgeskemaer 

og funktionsvalg. 

Monsenso cloud backend er en Microsoft  .NET-baseret cloud løsning, som er en moderne, skalerbar og fleksibel 

platform, der gør det muligt - med kort varsel - at tilpasse kapaciteten til mange kunder og brugere. Desuden gør 

hostingmiljøet det muligt, nemt og smidigt at sætte løsningen i drift i andre regioner. Fx har Monsenso p.t. drift i 

både EU og Australien.  
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Monsenso løsningen har åbne tekniske interfaces – såkaldte “Application Programmer Interfaces” (APIs) – som 

kunder og partnere kan anvende til integration til deres øvrige systemer (fx elektroniske patientjournal-

systemer).  

4.4.2 Værdi for brugerne 

Det er visionen for Monsenso at hjælpe klinikere til at levere en bedre behandling til flere patienter for lavere 

omkostninger. Dette opnås blandt andet ved, at patienten selv aktiveres mere i egen behandling, og at 

kommunikation, deling af data og samarbejde mellem patient og behandler effektiviseres. Løsningen giver 

mulighed for at fjernmonitorere patienter på en nem og omkostningseffektiv måde, og løsningen kan på den 

måde bidrage til omkostningsreduktion samt kvalitets-og effektivitetsforbedringer inden for sundhedsområdet. 

Overordnet set er formålet med Monsensos løsning at kunne medvirke til, at: 

• reducere antallet af genindlæggelser på hospitalet. 

• optimere samarbejdet mellem patienter og klinikere. 

• gøre det muligt for klinikere at være bedre forberedt til en konsultation. 

• muliggøre tidlige interventioner. 

• understøtte fjernbehandling. 

• aktivere fleksible konsultationer baseret på behov. 

• reducere administrationsomkostninger. 

• reducere antallet af aflysninger. 

Patienter bruger en smartphone-app, som indsamler vigtige helbredsrelaterede data. Via app’en bliver de bedt 

om at udfylde personlige selvevalueringer og kliniske spørgeskemaer. Samtidig indsamler smartphonen 

automatisk sensor data om fx fysisk aktivitet, mobilitet og telefonbrug. Monsenso app’en hjælper også patienter 

med at få indsigt i deres egen lidelse, hvilket hjælper dem med at identificere skadelig adfærd, som kan føre til 

risikosituationer. Patienter kan tilgå skræddersyede handlingsplaner og værktøjer, som hjælper dem med at 

tackle deres symptomer.  

Samlet set giver dette følgende fordele for patienten: 

• Tillader patienterne at selvmonitorere og lære mere om deres symptomer. 

• Kan bruges som et værktøj til egenomsorg og selvhjælp mellem konsultationer. 

• Kan tilbyde personaliserede terapi programmer. 

• Identificerer risikosituationer og advarselstegn. 

Pårørende og omsorgspersoner kan ligeledes få en tilpasset smartphone app, som gør det muligt for dem at 

deltage mere aktivt i patientens behandling. Med smartphone app’en kan pårørende vurdere patientens 

helbredstilstand, og de kan selv modtage Psykoedukatorisk indhold og give feedback til behandlingen.  

Dette giver følgende fordele for pårørende: 

• De bliver mere involveret ved at hjælpe med selvmonitoreringen. 

• De kan kan modtage råd og vejledning i form af Psykoedukatorisk indhold. 

• De kan kommunikere med behandleren via et sikkert beskedmodul. 
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Monsensos løsning giver sundhedspersonale løbende adgang til information, som er indsamlet af patienter og 

pårørende. Monsensos webportal giver behandleren en historisk oversigt og forståelse for hver enkelt patient, 

inklusiv rutinemæssige selvevalueringer og kliniske spørgeskemaer.  Endvidere kan sundhedspersonale få et 

overblik over deres patienters sygdomsudvikling, deres symptomer samt medicinske Adhærens, hvilket sætter 

dem i stand til at monitorere hver patient uden for den personlige konsultation og foretage tidlig intervention. 

Den konfigurerbare arkitektur af løsningen muliggør tilpasset adgang til kognitiv adfærdsterapi, krise- eller 

behandlingsplaner samt video-, lydfil- og tekstbaseret Psykoedukation. Teknologien, som indsamler og 

analyserer patientdata, giver klinikere en indsigt i sammenhængen mellem patientens adfærdsmønstre og 

deres mentale lidelse, hvilket sætter klinikerne i stand til at yde en mere effektiv og målrettet behandling. 

Monsensos løsning giver således følgende fordele for sundhedspersonalet: 

• Giver et overblik over alle patientdata. 

• Muliggør en mere effektiv klinisk behandling. 

• Muliggør tidlig intervention og fjernbehandling. 

• Forbedrer overholdelsen af behandlingen og dermed også effekten af behandlingen. 

• Sporer overholdelse af medicinering. 

• Kan kommunikere med patienten via sikkert beskedmodul. 

4.4.3 Certificeringer, mærkning og Compliance 

Monsenso løsningen og Monsenso som virksomhed har opnået følgende certificeringer: 

• CE-klasse I medicinsk udstyr. 

• ISO 27001– Informationssikkerheds-certificering. 

• ISO 13485 – Kvalitetssikrings-certificering for medicinsk udstyr. 

• TGA Class I mærkning (svarende til CE for Australien). 

Disse certificeringer dokumenterer, at Monsenso er en seriøs leverandør af sundhedsteknologi både til 

hospitals- og sundhedssektoren samt til industrielle partnere, herunder medicinalvirksomheder. 

Monsenso lever op til den danske databeskyttelseslov samt de krav, der stilles i forhold til den europæiske data-

beskyttelsesforordning, også kendt som GDPR (General Data Protection Regulation). Derudover lever Monsenso 

op til lokal lovgivning i de lande, hvor løsningen tilbydes, hvilket inkluderer en række europæiske lande. 

Australien og USA har engageret lokale juridiske rådgivere for at tilpasse betingelser og sikre, at lokal lovgivning 

overholdes. Som led i Monsensos kvalitetssikring for medicinsk udstyr er der stor fokus på at sikre det juridiske 

grundlag for at passe bedst muligt på Monsensos brugeres data. 

Disse certificeringer udgør ligeledes en høj barriere for nye konkurrenter for at kunne træde ind på markedet. 

4.4.4 Anvendelsesmæssige og kliniske evalueringer 

Monsensos MHealth teknologi har været genstand for en række videnskabelige undersøgelser og evalueringer, 

både af løsningens brugs- og anvendelsesmæssige kvaliteter samt mere kliniske kvaliteter. 
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En række studier af Monsenso løsningens anvendelse9 10 11 har vist, at den: 

• har en meget høj besvarelsesgrad (Eng. “compliance”) af daglige selvevalueringer (87-93 %). Det vil sige, 

at patienterne anvender systemet på daglig basis, og at de data, som indrapporteres, er yderst valide. 

• bliver anset som yderst brugbar både af patienter og klinikere. Det betyder, at når patienter og klinikere 

bliver spurgt, om de ønsker at anvende systemet fremover, svarer en stor andel ja. 

• er meget brugervenlig. Målt på brugervenlighed scorer Monsenso løsningen generelt højt også 

sammenlignet med andre løsninger (se fx Faurholt-Jepsen, 2019). 

• hjælper patienter med at håndtere deres lidelse. Når adspurgt, så er en overvejende andel af 

patienterne enige i, at de foreslåede løsninger vil gøre dem i stand til bedre at håndtere deres mentale 

lidelser.  

• optimerer kontakten mellem patient og behandler. Direkte adspurgt så er en overvejende andel af både 
klinikere og patienter enige i, at systemet forbedrer kommunikationen og samarbejdet mellem 

patienten og klinikeren.  
 
Monsensos løsning har været anvendt i en lang række kliniske studier. Disse studier har vist, at der er en 

stærk sammenhæng mellem de data, som indsamles, og udviklingen af en patients sygdom. 
 

• Der er i gentagne studier fundet en stærk sammenhæng mellem patientens selvrapporterede 
Stemningsleje (Eng. “mood”) og en objektiv klinisk vurdering af en psykiater. Det betyder, at  Monsenso 
løsningen kan anvendes i diagnose og løbende overvågning af patienter uden konstant brug af dyre 

lægetimer, og dermed sparer løsningen potentielt sundhedsvæsnet for udgifter til psykiatriske 
vurderinger12.  

• Flere studier har også vist, at der er en stærk statistisk sammenhæng mellem patientens tilstand og 

data, som automatisk indsamles fra telefonen – specielt omkring “social aktivitet” (dvs. hvor meget 

patienten taler i telefon) og “mobilitet” (fx hvor meget de bevæger sig rundt i byen). Dette betyder, at 

man ved at følge patientens adfærd har en ret god fornemmelse af, hvor godt patienten har det13. 

• Et studie har vist, at ved at analysere patientens stemmeføring med en vis præcision kan man estimere 

(klassificere), om en maniodepressiv patient er i en depressiv eller i en manisk fase14. Bemærk at denne 

analyse af patientens stemmeføring sker, uden at der sker registrering af, hvad indholdet af samtalen er 

og dermed en løsning, som værner om patientens privatliv. 

• Et andet studie har vist, at Monsensos løsning er yderst velegnet til at monitorere, hvorvidt patienterne 

indtager deres medicin i overensstemmelse med de lægefaglige anvisninger (Eng. “compliance”)15. Det 

betyder, at man på en meget simpel og nem måde kan konstatere, om medicinen er indtaget som 

ordineret, og eventuelle afvigelser kan bruges til at forstå behovet for ændringer i medicineringen, eller 

hvorfor en ordinering ikke virker efter hensigten. 

 
9Bardram, Jakob E., et al. "Designing mobile health technology for bipolar disorder: a field trial of the monarca system." Proceedings of the SIGCHI 

conference on human factors in computing systems. 2013. 
10 Faurholt-Jepsen, Maria, et al. "Daily electronic self-monitoring in bipolar disorder using smartphones–the MONARCA I trial: a randomized, placebo-

controlled, single-blind, parallel group trial." Psychological medicine 45.13 (2015): 2691-2704. 
11 Faurholt-Jepsen, Maria, et al. "Smartphone-based self-monitoring in bipolar disorder: evaluation of usability and feasibility of two systems." 

International journal of bipolar disorders 7.1 (2019): 1. 
12 Faurholt‐Jepsen, Maria, et al. "Smartphone data as an electronic biomarker of illness activity in Bipolar disorder." Bipolar disorders 17.7 (2015): 715-728. 
13 Faurholt‐Jepsen, Maria, et al. "Behavioral activities collected through smartphones and the association with illness activity in bipolar disorder." 

International journal of methods in psychiatric research 25.4 (2016): 309-323. 

14 Faurholt-Jepsen, Maria, et al. "Voice analysis as an objective state marker in bipolar disorder." Translational psychiatry 6.7 (2016): e856-e856. 
15 Faurholt-Jepsen, Maria, et al. "Validity and characteristics of patient-evaluated adherence to medication via smartphones in patients with bipolar 

disorder: exploratory reanalyses on pooled data from the MONARCA I and II trials." Evidence-Based Mental Health 23.1 (2020): 2-7. 
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Disse studier udført af Monsensos kliniske partnere – og andre beslægtede studier – har fået psykiatere til at 

konkludere at mobile sundhedsløsninger potentielt kan anvendes som biomarkør:  

“Smartphone apps represent an easy and objective way to monitor illness activity with real-time data in bipolar 

disorder and may serve as an electronic biomarker of illness activity.” - Fauerholt-Jepsen Maria et al. 2016. 

Monsensos løsning har været genstand for et Randomiseret klinisk studie, hvor det er blevet undersøgt, om der 

er en decideret behandlingseffekt for patienter med Bipolar lidelse forbundet med anvendelse af løsningen16. 

Studiet viste, at patienter, der anvendte løsningen, rapporterede at have en højere livskvalitet og havde 

reduceret deres stressniveau. Resultatet af studiet var neutralt med hensyn til ændringer i symptomer. Det skal 

bemærkes, at løsningen på det tidspunkt, hvor dette studie blev udført, udelukkende var tiltænkt som et 

værktøj til selvmonitorering af patienter. Den nuværende version af Monsensos løsning indeholder langt mere 

aktivt behandlingsorienteret indhold såsom Psykoedukation og støtte til adfærdsterapi. 

4.4.5 Registrerede varemærker 

Monsenso har registreret en række varemærker i forskellige lande, som angivet i nedenstående figur. 

Brand Land Application 

No. 

Registration 

Date 

Renewal 

Due Date 

Status Comments 

MONSENSO EU dækkende 012261285 01 May 2014 17 Dec 

2023 

Active Statement of grant of 

protection 

MONSENSO EU dækkende 013324141 20 Mar 2015 10 Mar 

2024 

Active Statement of grant of 

protection - with 

Mark 

NO VERBAL 

ELEMENTS 

EU dækkende 013324165 20 Mar 2015 10 Mar 

2024 

Active Statement of grant of 

protection - with 

Mark 

DAYBUILDER Denmark VA201500112 08 Sep 2015 08 Sep 

2025 

Active Statement of grant of 

protection - with 

Mark  

DAYBUILDER Denmark VA201500113 18 Mar 2015 18 Mar 

2025 

Active Statement of grant of 

protection 

DAYBUILDER USA 86605426 01 Dec 2015 01 Dec 

2021 

Active Statement of grant of 

protection 

DB 

DAYBUILDER 

USA 86605586 08 Dec 2015 08 Dec 

2021 

Active Statement of grant of 

protection - with 

Mark 

 
16 Faurholt-Jepsen, Maria, et al. "The effect of smartphone-based monitoring on illness activity in bipolar disorder: the MONARCA II randomized controlled 
single-blinded trial." Psychological medicine (2019): 1-11. 
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OURLOOP Australia 1815746 06 Jul 2016 06 Jul 

2026 

Active Statement of grant of 

protection 

OURLOOP New Zealand 1057395 28 Apr 2017 06 Jul 

2026 

Active Statement of grant of 

protection 

OURLOOP International 1323380 06 Jul 2016 06 Jul 

2026 

Active Statement of grant of 

protection 

OURLOOP EU dækkende 015613011 10 Nov 2016 05 Jul 

2026 

Active Statement of grant of 

protection 

OURLOOP Denmark VA201600516 16 Jun 2016 26 Feb 

2026 

Active Statement of grant of 

protection 

OURLOOP USA 79198074 06 Jul 2016 06 Jul 

2026 

Active Statement of grant of 

protection 

 

Figur 7: Oversigt over registrerede varemærker17. 

4.4.6 Fremtidsudsigter for løsningen 

Monsenso engagerer sig løbende i både teknologiske og kliniske forsknings- og udviklingsprojekter, således at 

løsningen konstant udvikles til at rumme den seneste teknologiske og kliniske viden. Monsenso ser en række 

oplagte muligheder for videreudvikling af løsningen i fremtiden. Disse inkluderer bl.a.:  

• Gennem et tæt samarbejde med kliniske forskere og praktiserende psykiatere og psykologer er der et 

stort potentiale for at indlejre bedre indhold og værktøjer til selvhjælp for patienten for en lang række 

diagnoser og anvendelsesområder. 

• Indsamling og behandling af data inden for mentale lidelser er en styrkeposition for Monsenso. Som 

flere af de ovenfor nævnte studier har vist, rummer dette muligheden for at skabe en dybere indsigt i 

mental sundhed gennem fortsat brug af moderne data science metoder, herunder maskinlæring (Eng. 

“Machine Learning”) og kunstig intelligens.  

• Indsigt opnået gennem kunstig intelligens kan anvendes aktivt i forebyggelse, diagnosticering og 

behandling både i forhold til den enkelte patient (som vil kunne opnå en bedre indsigt i og forståelse af 

sin egen sygdom) samt for de professionelle behandlere, hvor analyse af store datamængder giver en ny 

indsigt i patienternes tilstand.  

• Monsensos løsning rummer ligeledes potentialet for at kunne anvendes i forbindelse med såkaldte 

“real-world evidence” studier, som udføres af medicinalselskaberne for at opnå en større og mere 

detaljeret indsigt i, hvordan “deres” patienter rent faktisk anvender deres medicin, og hvilken evidens 

der er for dets virkning i daglig brug. Der kunne være stort potentiale i at indbygge yderligere funktioner 

til at understøtte kliniske studier. 

• Løsningen kan positioneres som tillæg (companion) til medicinalselskabers medikamenter eller 

medicoselskabers udstyr og ultimativt set udvikles til et digitalt medikament (Eng: Digital Therapeutics), 

som kunne FDA godkendes alene eller sammen med et medikament eller udstyr. 

 
17 Kilde: Monsenso og http://www.wipo.int/branddb/en/ 
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• I øjeblikket er løsningen rettet mod et professionelt marked (sundhedsvæsnet og større farmaceutiske / 

Medtech virksomheder). Men det er en oplagt mulighed at lancere en Monsensoløsning, som er tilpasset 

den enkelte patient – dvs. en stand-alone løsning til det specifikke segment. Monsensos ECoWeB 

projekt (se punkt 4.7) omfatter netop en test af en sådan løsning til forebyggelse af mentale lidelser 

blandt unge i et Randomiseret forsøg i fire europæiske lande. 

• Partnere og større kunder skal selv have mulighed for at oprette og vedligeholde konfigurationer og 

indhold i løsningen via administrationsmodulet. Dette vil gøre, at væksten i antal kunder ikke 

begrænses af Monsensos organisatoriske kapacitet. 

4.5 Forretningsmodel  

4.5.1 Kundesegmenter og Go-to-Market model 

Monsensos forretningsmodel er baseret på en Business-to-Business orienteret model, hvor Monsensos løsning 

markedsføres overfor følgende segmenter: 

• Behandlende sundhedssystemer og kliniker - herunder regioner, kommuner og private klinikker. 

• Forskningsenheder i sundhedssystemer og universiteter. 

• Partnere i form af pharma- og medicovirksomheder, private sundhedsaktører og CROs, som ser en 

fordel i at benytte løsningen som tillæg til deres kerneydelser. 

• Forhandlere i de enkelte lande udenfor Danmark. 

Betalere for løsningen er således primært sundhedssystemer og klinikker, forskningsenheder og pharma- og 

medicovirksomheder. Forhandlere i de enkelte lande vil videresælge til disse kundesegmenter. I en række lande 

(fx Tyskland og USA) kan forsikringssektoren ligeledes, som primær betaler af sundhedsydelser, være en partner 

for at få løsningen godkendt og udbredt til behandlende klinikker i de respektive lande. 

På længere sigt kan det være relevant at lave en model, hvor også patienter og omsorgspersoner betaler et 

abonnement. 

4.5.2 Pris- og forretningsmodel  

Monsensos prisstruktur består i dag hovedsageligt af en prismodel bestående af abonnementsbetalinger og 

vederlag for konsulentydelser. Abonnement betales pr. bruger pr. måned (eller pr. år) med en pris afhængig af 

kompleksitet og valg af funktioner.  

Patienter benytter generelt app’en så længe de er i behandling (eller efterbehandling /opfølgningsforløb), 

hvilket kan være fra et par måneder (eksempelvis i almindelige pakkeforløb) til flere år (eksempelvis OPUS 

behandlingsforløb for unge med skizofreni). Klinikker eller sundhedssystemer betaler generelt per aktiv bruger i 

klinikken. 

Monsenso forsøger i vidt omfang at skabe incitament til betaling forud og lave længerevarende aftaler.  
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Figur 8: Monsensos prismodel (kilde: Monsenso). 

 

Monsensos standardbetingelser inkluderer betaling for  konsulentydelser ved levering og abonnement forud for 

den aftale periode ved idriftsættelse (måned eller år). Ved årlig betaling gives typisk en prisreduktion i 

størrelsesordenen 15 %. Kunderne har som standard 30 dages betalingsfrist. 

Større kunde- og partneraftaler og nationale rammeaftaler (fx SKI aftale i Danmark) kan afvige fra dette, idet 

betingelser kan være givet og ufravigelige på udbudstidspunktet. Det må også forventes, at Monsenso vil se en 

række offentlige udbud i dette område i de kommende år, hvor betingelser ligeledes vil afvige fra 

standardbetingelser. 

Fondsstøttede forskningsprojekter (se punkt 7.4) afregnes generelt efter forbrugt tidsforbrug og efter hver 

rapporteringsperiode, omend Horizon 2020 projekter typisk har en rimelig stor up-front betaling. Afhængigt af 

program holdes typisk 5-10 % tilbage til projektafslutning og endelig rapportering.  

Monsenso tilstræber at begrænse forudbetaling af sine egne leverandører, men nogle software- og 

serviceleverandører betales forud for 12 måneder, fordi deres prismodel gør forudbetaling mest fordelagtig for 

Monsenso. 

I 2019 kom 57 % af Monsensos omsætning fra forskningsprojekter, 26 % fra abonnementsbetalinger og 17 % fra 

konsulentydelser. I 2020 og fremover er fokus på at skabe vækst i kommerciel abonnementsbetaling og 

konsulentydelser, hvorimod bidrag fra forskningsprojekter forventes at stagnere. 

Historisk set har Monsenso oplevet, at nogle kunder ikke gentegner abonnement. Årsagerne dertil har været 

forskellige. I nogle tilfælde, har årsagen været, at et solgt projekt havde en på forhånd fastlagt slutdato. I andre 

tilfælde har de ansvarlige beslutningstagere fået ny ansættelse uden for projektet, hvilket har haft negativ 

betydning for projektets implementering. I andre tilfælde skal forklaringen findes i budgetmæssige restriktioner 

eller tilbageholdenhed fra klinisk personale til at bruge teknologi i behandlingen. Baseret på historiske tal og 

erfaringer budgetterer Monsenso derfor med at 50 % af kunderne gentegner deres abonnement. Resten af 

væksten forventes at komme fra nysalg og udvidelser. 
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4.5.3 Fremtidigt fokus 

I den nære fremtid ønsker Monsenso at fokusere på at etablere partnerskaber for at dække markedet bedst 

muligt internationalt samtidig med, at det stærke direkte engagement i Danmark og UK bevares. 

 

Figur 9: Forventet markedsfokus for Monsenso de næste år (kilde: Monsenso). 

Monsensos direkte fokus vil være på kliniske kunder og forskningsinstitutioner. Monsensos indirekte fokus vil 

være på partnere, hvor Monsensos løsning supporterer deres kerneprodukt eller ydelse, og disse derfor får 

endnu større værdi i deres forretning ved at sælge Monsenso løsningen med produktet. Eksempler på dette er i 

farma, hvor en positionering af Monsenso kunne bidrage til, at patienter bedre følger det anviste indtag af 

medicin (medicinsk Adhærens). Eller en privat udbyder af sundhedsservices der primært agerer 

underleverandør af mentale sundhedsydelser til offentlige institutioner eller virksomheder og dermed leverer i 

stor skala til disse. 

Monsenso forventer vækst fra både det direkte fokus i Danmark og UK og partnerskaber med partnerskaberne 

som stærkeste bidragsyder. Monsensos fokus vil være på at udbygge nuværende partnerskaber og finde nye 

lovende partnerskaber, som kan bidrage til skalering af Monsensos virksomhed.  

Det geografiske fokus vil på 12-24 måneders sigt være på de større markeder udenfor Danmark, som Monsenso, 

via igangværende forsknings- og kundeprojekter, allerede har tilpasset sin løsning til, og hvor Monsenso har 

identificeret et godt fit mellem markedets behov og  Monsenso løsningen. Geografisk ekspansion udover dette 

og eventuel ændring af fokus vil afhænge af de internationale partnerskaber, som Monsenso formår at etablere. 

4.5.4 Salgsproces 

Salget af Monsensos løsning sker enten ved kundens henvendelse til Monsenso online, via konferencer hvor 

Monsenso optræder som talere eller udstillere, via direct-marketing eller via kontakt skabt gennem Monsensos 

store netværk af forskere, klinikere og partnere. Netværket er opbygget igennem de senere år i forbindelse med 

Monsensos projekter på tværs af Europa, Australien og USA. 

Den typiske salgstid er 3-9 måneder fra første kontakt med en klinisk kunde, hvor et reelt behov er identificeret. 

Der vil ofte være flere aktører og beslutningstagere fra kundens side involveret i salget, og en kunde vil typisk 
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afprøve løsningen i mindre skala, inden der implementeres i større skala og en eventuel større tilpasning 

gennemføres. Monsenso har lavet pilotafprøvninger i lille skala, som genererer omsætning omkring DKK 20.000 

for en simpel standardløsning inkl. konfiguration, træning og abonnement for få brugere i 6 måneder, og 

Monsenso har lavet større og mere komplekse pilotprojekter, som genererer DKK 2-4 mio. i omsætning allerede i 

afprøvningsfasen. Storskalaimplementering i sundhedsregioner og med partnere vil oftest have 

millionomsætningspotentiale, hvorimod en lille/mellemstor klinisk praksis selv i fuld implementering kan 

generere årlig omsætning på under DKK 100.000. 

4.5.5 Implementerings- og supportproces 

Implementering af Monsensos løsning vil oftest inkludere tilpasning af løsningen (i form af 

selvevalueringsspørgsmål, spørgeskemaer, behandlingsplaner og selvhjælpsindhold), så den passer til den 

kliniske praksis, de lidelser og den brugergruppe, som en kunde eller et projekt har fokus på.  

I en workshop med kunden vælges moduler i Monsenso løsningen, og den konkrete opsætning af både app og 

webportal fastlægges, så den bedst støtter patienter og klinikere. Workshops afholdes enten fysisk eller virtuelt 

via video- eller webkonference. Derefter konfigureres løsningen, som leveres til kunden og træning af personalet 

foretages, så disse er komfortable med at bruge løsningen inden patienter og eventuelt pårørende involveres. 

Monsensos support er tilgængelig for henvendelser fra brugere efter ibrugtagning og hjælper med 

brugersupport på dansk, engelsk og tysk og evt. afhjælpning af fejl. 

I forlængelse af Optagelsen til handel forventes denne funktion yderligere styrket med henblik på proaktiv 

opfølgning på kunders og partneres brug af løsningen, således at kunder hjælpes til optimal brug af løsningen 

med henblik på at forbedre værdi, tilfredshed og fastholdelse af kunder og partnere. 

4.5.6 Partneres rolle i salg, implementering og support 

Monsenso indgår tre typer partnerskabsaftaler: 

1 Agentaftale, hvor partneren får en kommission i størrelsesordenen 20-30 % af salget, som en agent 

formidler afhængig af omfanget af de ydelser, som leveres af agenten. 

2 Forhandleraftaler, hvor partneren sælger løsningen videre – ofte sammen med andres/deres eget 

produkt. De vil typisk oppebære en 20-30 % margin på salget og også håndtere en række services. 

3 Strategiske aftaler, hvor samarbejdet fra starten er større og mere komplekst (fx med en global 

farmaceutisk virksomhed), og partneren i visse tilfælde faktisk betaler for løsningen og bringer den til 

klinikker og patienter som tillæg til et medikament/produkt. Lignende aftaler kan tænkes, hvor 

Monsenso laver en branded løsning sammen med et medikament, medicinsk udstyr eller en privat 

leverandørs psykologtjenester, og hvor en stor grad af tilpasningen laves til et givent markedssegment. 

De partnerskabsaftaler, som indgås, har sædvanligvis 12 måneders opsigelsesvarsel og inkluderer ingen 

eksklusivitet i relation til  geografi eller markedssegmenter, som rækker længere end de første 12 måneder af 

partnerskabets levetid. Betaling af agenter og forhandlere sker i takt med betaling fra slutkunden, hvorimod 

betaling fra strategiske partnere aftales i den enkelte aftale (se punkt 4.6.2 og punkt 4.6.3 nedenfor). 

Monsensos partnere vil stå for en del af salgsarbejdet, idet Monsenso i høj grad læner sig op ad sin 

markedsadgang og -dækning. Partnernes salgsbestræbelser kræver support fra Monsensos side i forhold til 
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demoer, præsentationer og tilbudsgivning. Størstedelen af arbejdet forventes partneren dog at stå for afhængig 

af partnerniveau. 

Ligeledes forventes partnere at kunne drive en del af implementerings- og supportindsatsen, da dette må 

forventes at skulle foregå på lokalt sprog. 

4.6 Kunder og partnere  

Monsenso opererer indenfor en række kundesegmenter, som inkluderer: 

• Sundhedsregioner. 

• Kommuner.    

• Større og mindre private klinikker og hospitaler. 

• Farmaceutiske virksomheder. 

Desuden er Monsenso, via partnerskaber og igangværende forskningsprojekter, i gang med at etablere 

kunderelationer inden for følgende kundesegmenter: 

• Universiteter og uddannelsesinstitutioner med unge som målgruppe. 

• Virksomheder. 

• Arbejdsløshedsområdet. 

I det følgende er beskrevet eksempler på kunder og partnerskaber, som Monsenso arbejder med. 

4.6.1 Kunde - Region Hovedstaden 

4.6.1.1 KAG Bipolar (Klinisk Akademisk Gruppe) 

Monsenso har i mange år arbejdet sammen med Region Hovedstaden Psykiatri (RegionH) omkring forskning 

inden for Bipolar- og depressionsområdet. På baggrund af resultater og erfaringer fra forskningen, påbegyndte 

RegionH og Monsenso i 2019 en implementering af Monsensos løsning til alle patienter med Bipolar lidelse i 

RegionH, således at patienterne behandles ens på tværs af fem store psykiatriske centre. Implementeringen er i 

gang, og rammeaftalen med RegionH løber frem december 2022 og giver desuden mulighed for at, andre 

Lidelsesområder i regionen vil kunne udnytte den.  

Ideen med KAG Bipolar er, at der skal skabes endnu større sammenhæng og koordinering mellem arbejdet ude 

på klinikkerne, hvor patienterne behandles, og den forskning der laves for at skabe evidensbaserede 

behandlingsmetoder. Monsensos løsning bliver en central komponent i KAG Bipolar, idet samtlige patienter og 

klinikere skal bruge systemet, således at patienter kan monitoreres på distancen, og værdifuld real-world 

kliniske data kan indsamles til gavn for forskning og behandling. 

En fortsættelse af dette samarbejde efter 2022 er muligt via udnyttelse af Monsensos SKI-aftale eller ved 

gennemførelse af udbud. 

4.6.1.2 Øvrigt engagement og potentiale med Region Hovedstaden 

Monsenso er desuden involveret i forskningsprojekter i RegionH inden for både skizofreni og depression og har 

drøftelser om flere nye forskningsprojekter. 
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4.6.1.3 Øvrige kunder i samme segment 

Monsenso har eller har haft forsknings-, pilot og kliniske implementeringsprojekter på tværs af de danske 

regioner inden for områderne angst, depression, skizofreni, Borderline personlighedsforstyrrelse, OCD og 

funktionelle lidelser.  

"Vi har samarbejdet med Monsenso i en længere årrække med forskningsprojekter og  implementeringen af 

løsningen til alle patienter med bipolar lidelse i Region Hovedstaden. Vi ser stort potentiale i at bruge løsningen 

til at både at understøtte forskning og til at optimere behandlingen og proaktivt holde øje med, hvordan det går 

med patienter for at prioritere den rigtige hjælp til de rigtige patienter på det rette tidspunkt for at undgå 

tilbagefald og for at bedre livskvalitet". 

- Lars V. Kessing, Professor, Region Hovedstadens Psykiatri og  

København Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 

"Der er stort potentiale for sundhedssektoren i kontinuerlig indsamling af patient-rapporterede oplysninger i 

realtid - både til at understøtte behandlingen, som den foregår i dag og til at personliggøre og tilpasse 

behandlingen til den enkelte patient"  

- Anders Meinert Pedersen, Lægefaglig Direktør, Psykiatrien i Region Syddanmark. 

 

4.6.2 Strategisk Partnerskab - global farmaceutisk virksomhed 

4.6.2.1 Global farmaceutisk virksomheds EMEA-organisation 

Monsenso samarbejder med en større global farmaceutisk virksomhed (konfidentiel). I forlængelse af et 

vellykket pilotstudie af en tidligere version af Monsensos løsning i Tyskland, har Monsenso lavet en rammeaftale 

for EMEA-området (Europa, Mellemøsten & Afrika) med virksomheden om at lave et 

markedsundersøgelsesstudie af en udvidet version af Monsensos løsning i første omgang i tre yderligere lande. 

Monsensos løsning er her tænkt som supplement til et medikament til depression.  

4.6.2.2 Øvrigt engagement og potentiale med virksomheden 

Monsenso drøfter i øjeblikket en lang række yderligere initiativer med virksomheden – dels indenfor 

depressionsområdet i flere lande og dels indenfor støtte af kliniske forsøg og post-launch trials med real-world 

evidence dataindsamling. 

Monsenso forventer at dette partnerskab vil bidrage med 20-25 % af omsætningen i 2020. 

4.6.2.3 Øvrige partnere i samme segment 

Monsenso har haft omsætning fra to andre internationale farmaceutiske virksomheder på nu afsluttede 

projekter i hhv. Australien og USA. Desuden har Monsenso haft eller har drøftelser med en lang række 

farmaceutiske virksomheder eller Medtech-virksomheder, som ligeledes leverer interventioner til mentale 

lidelser og har brug for patient engagement og real-world evidence dataindsamling. 
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4.6.3 Forhandler og kunde - australsk/britisk privat psykologvirksomhed 

4.6.3.1 Australsk-britisk privat psykologvirksomhed 

Monsenso samarbejder med en privat virksomhed, som leverer mentale sundhedsydelser i Australien og UK 

med sine godt 200 psykologer og terapeuter. Monsenso har dels en partnerskabsaftale med virksomheden, en 

aftale om at levere en branded version af Monsensos løsning og dels en kundeaftale om, at virksomheden selv 

skal bruge løsningen. I fællesskab med virksomheden udvides Monsensos løsning med evidensbaseret 

behandlingsindhold og dataindsamling tilpasset følgende segmenter: 

• Studerende - for at hjælpe til at reducere antallet af studerende, der falder fra deres studier og skaber 

derved større trivsel. 

• Lærlinge - for at hjælpe til at reducere antallet af lærlinge, som falder fra uddannelsen og skabe større 

trivsel. 

• Virksomheder - for at skabe større mental trivsel og reducere sygefravær. 

• Jobmarkedet - for at hjælpe arbejdsløse tilbage i arbejde.  

Løsningen markedsføres i UK og Australien. 

Monsenso forventer, at dette samarbejde vil bidrage med 7--15 % af omsætningen i 2020. 

4.6.3.2 Øvrige partnere i samme segment 

Monsenso har forhandler- og agentaftaler med partnere i Danmark, Tyskland, UK, Sydafrika  og Norge. I 

Danmark samarbejder Monsenso iøvrigt med en partner om at inkludere Monsensos løsning i en SKI-aftale. 

4.7 Europæiske og nationale udviklingsprojekter  

Monsenso er en forskningstung virksomhed med et stærkt fagligt miljø, der samarbejder om forskningsprojekter 

med mere end 20 universiteter i Europa. I disse forskningsprojekter deltager ligeledes en række 

sundhedsregioner, trusts (fonde), hospitaler og universiteter med henblik på inklusion af patienter i 

forskningsprojekterne, ligesom der deltager SME-firmaer fra andre lande. 

Monsensos mangeårige tradition for klinisk og teknologisk innovation har ført til deltagelse i en lang række 

nationale og europæiske forskningsprojekter. En del af disse er rent kommercielle engagementer, hvor 

forskningsinstitutioner har købt sig adgang til Monsensos løsning, og en del har været baseret på bevillinger 

eller donationer fra forskellige programmer, hvor der ydes tilskud til helt eller delvis dækning af de direkte 

omkostninger.  

Projekterne har bidraget og bidrager fortsat til: 

• Udvikling af nye funktioner i Monsensos løsning. 

• Oversættelse og lokaltilpasning af løsningen til andre lande. 

• Skabelse af nyt behandlingsindhold for nye anvendelsesområder. 

Derudover bidrager projekterne til at skabe et kontaktnet på tværs af hele Europa. I skemaet nedenfor er 

medtaget en kort beskrivelse af udvalgte projekter til illustration.  
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RADMIS - Reducing the rate and duration of re-admission among patients with unipolar and 

bipolar disorder using smartphone-based monitoring and treatment 

Projektfinansiering Monsensos andel: DKK 3,060 mio. finansieret af Innovationsfondens 

Grand Solutions program (id 5164-00001B) 

Projektvarighed Mar. 2016 – Feb. 2020 (extended to Nov. 2020) 

Konsortiemedlemmer Region Hovedstadens Psykiatri, DTU, Monsenso 

ENTER  - Research Programme in E-Mental Health 

Projektfinansiering Monsensos andel: DKK 1,575 mio. finansieret af Innovationsfondens 

Grand Solutions (id 5159-00002B) 

Projektvarighed Mar. 2016 – Feb. 2020 (extended to Dec. 2020)   

Konsortiemedlemmer Region Syddanmark, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, 

Context Consulting, Monsenso 

ECoWeB - Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the 

Young 

Projektfinansiering Monsensos andel: EUR 213.950 finansieret af Horizon 2020 

programmet (project number 754657) 

Projektvarighed Jan. 2018 – Dec. 2021 

Konsortiemedlemmer University of Exeter, Universiteit Gent, Audeerign GmbH, Universitat 

Jaume I De Castellon, Institute of Communication and Computer 

Systems Greece, University of Oxford, Vysoke Ucenci Technicke V Brne, 

Fruanhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung 

E.V., Universite de Geneve, Københavns Universitet, Deutsches 

Jugendinstitut EV, Monsenso 

R-LiNK - Optimising response to Li treatment through personalized evaluation of individuals with 

bipolar I disorder 

Projektfinansiering Monsensos andel: EUR 381.250 finansieret af Horizon 2020 

programmet (project number 754907) 

Projektvarighed Jan. 2018 – Dec. 2022 

Konsortiemedlemmer Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (Inserm), 

Inserm Transfert, Provincia Lombardo Veneta - Ordineospedaliero di 

San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, Göteborgs Universitet, Universita 

Degli Sudi di Milano, Technische Universität Dresden, Universitetet i 

Oslo, Consorci Institut D’Investigacions Biomediques August Pi I 

Sunyer, Consorcia Mar Parc de Salut de Barcelona, Alcym, Region 

Hovedstaden, King’s College London, Assistance Publique - Hospitaux 
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de Paris, Ecrin European Clinical Research Infrastructure Network, 

University of Newcastle Upon Tyne, Acobiom, Centre National de la 

Recherche Scientifique CNRS, Commissariat a l Energie Atomique et 

aux Energies Alternatives, Ludwig-Maximillians-Universität München, 

Johan Wolgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Monsenso 

WellCO - Wellbeing and Health Virtual Coach 

Projektfinansiering Monsensos andel: EUR 565.000 finansieret af Horizon 2020 

programmet (project number 769765) 

Projektvarighed Dec. 2017 – Nov. 2020 

Konsortiemedlemmer Hi Iberia Ingenieria Y Proyectos SL, Fondazione Bruno Kessler, 

Københavns Universitet, Institut Josef Stefan, Gerencia de Servicios 

Sociales de Castilla Y Leon, Connected Care Services BV, Syddansk 

Universitet, Monsenso 

 

Figur 10: Uddrag af Monsensos europæiske og nationale udviklingsprojekter (kilde: Monsenso). 

Desuden har Monsenso og konsortiepartnere fået tildelingsbeslutning på yderligere et projekt støttet af 

Innovationsfonden og et projekt støttet af Horizon 2020 programmet, som der forventes underskrevet 

bevillingsaftale på og start af i Q3 2020. 

“Monsenso’s platform allows the ECoWeB consortium to provide self-help information, tools, exercises and 

reminders customised to build emotional competence for young people while also collecting important 

behaviour and day-to-day data. This scalable approach will potentially be of great value to universities, insurers 

and young people themselves to promote well-being and prevent poor mental health" 

– Ed Watkins, Professor of Experimental and Applied Clinical Psychology, University of Exeter 

4.8 Konkurrenter  

Den direkte konkurrence fra andre løsninger er fortsat begrænset i de kundesager, Monsenso er involveret i. 

Monsenso oplever hovedsageligt konkurrence fra substituerende produkter og projekter til brug inden for 

sundhedssektoren, og som konkurrerer med Monsenso om samme ressourcer, både finansielt og 

personalemæssigt (fx implementering af nyt elektronisk patientjournalsystem). 

Der findes dog en række virksomheder, hvis produkter efter Monsensos vurdering helt eller delvist vil kunne 

substituere Monsensos løsning  og dermed kunne udgøre en trussel for Monsenso. Disse kan inddeles i følgende 

kategorier: 

1. Gratis apps for mental sundhed med begrænset evidens og validering (fx Daylio, Goalio) eller betalte 

konsument- og brugerorienterede selvhjælps-apps med nogen validering (fx Calm og Headspace), som 

primært retter sig mod private forbrugere uden tilknytning til sundhedssystemet. 

2. Ikke-kommercielle initiativer, som ligeledes retter sig mod konsumenter, og som ofte kommer ud af 

forskning og er finansieret af fonde eller offentlige midler (fx BeyondBlue og BlackDog Institute). 
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3. Nye spillere, som kan forventes at træde ind i området via deres sundhedssatsninger (fx Apple, Google, 

Amazon og leverandører af elektroniske patientjournaler). 

4. Professionelle apps og løsninger som sælges til sundhedsprofessionelle, corporates og 

sundhedssystemer. 

Derudover kan og vil der formentligt komme forsøg på at lancere produkter fra de forskningsprojekter, som 

pågår rundt omkring på universiteter via programmer som EU Horizon 2020 (fx projekter ECoWeB og WellCO, 

som Monsenso er partner i), omend Monsenso ikke forventer større konkurrence fra den side, idet Selskabet selv 

er partner i forskningsprojektet. 

I figur 11 vises en oversigt over de primære virksomheder i den fjerde kategori.

 

Figur 11: Internationale konkurrenter (kilde: Monsenso). 

Monsenso diffentierer sig i forhold til sine potentielle konkurrenter primært ved : 

• en solid fundering i forskning. 
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• en certificeret løsning med relevante mærkninger og certificeringer for seriøse leverandører af 

sundhedsteknologi (CE, TGA, ISO13485, ISO27001). 

• en løbende investering i teknologisk udvikling og forbedring af løsningen. 

• en bredt tilgængelig og konfigurerbar løsning, der allerede er tilgængelig og er brugt i 9 lande på 9 

sprog, og som understøtter alle vigtige mentale Lidelsesformer. 

• at løsningen hjælper kunder og partnere med at støtte deres forretning og leverer ikke  en 

konkurrerende klinisk service eller et digitalt drug. 

• konfigurerbarhed og fokus på indgåelse af partnerskaber, der tilføjer Monsensos løsning mere indhold 

og dermed en stadig konsolidering af Monsenso, som den foretrukne leverandør af både løsning og 

indhold. 

4.9 Vækstplan og forventninger til Monsensos primære nøgletal i perioden 2020-2024  

Visse af oplysningerne i nedenstående punkt indeholder udsagn om fremtiden, der er baseret på 

forudsætninger og skøn, som er forbundet med risici og usikkerhed. Mange af de væsentlige forudsætninger, 

som Selskabet har anvendt, ligger uden for Selskabets kontrol og indflydelse. Udsagn og oplysninger om 

fremtiden afspejler Ledelsens bedste skøn pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen. De faktiske resultater vil 

sandsynligvis afvige fra de fremadrettede udsagn, idet forventede begivenheder ofte ikke indtræder som 

forventet, og disse afvigelser kan desuden være væsentlige. De finansielle oplysninger om fremtiden i dette 

punkt bør læses i sammenhæng med afsnit 6.0 med  "Risikofaktorer".   

Nedenstående figur 12 viser forventninger til udviklingen i Monsensos nøgletal (Beløb i TDKK) i perioden 2020-

2024.   

 

 

Figur 12: Forventet udvikling i økonomiske nøgletal 2019-2024  (kilde: Monsenso). 

Som det ses af figur 12, forventes en kraftig vækst i omsætningen i 2021 og fremefter, hvilket tilskrives en øget 

salgs- og marketingindsats. Årsagen til den beskedne vækst i omsætningen i 2020 er indsalgstiden på 3-9 

måneder, som gør, at investering i udbygning af organisationen i andet halvår af 2020 først forventes at få 

salgsmæssig effekt i 2021. 
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Et ændret omsætningsmix mod større grad af abonnementsbetalinger, som slår igennem på omsætningen 

senere, har indflydelse på EBITDA i perioden 2020-2023. 

 

Figur 13: Omsætningsmix for 2018 og 2019 samt forventninger frem til 2024 (kilde: Monsenso) 

 

Resultatet vil de kommende 3 år også være påvirket af øgede omkostninger til salg og marketing, 

implementering og support samt udvikling og data science som tidligere beskrevet. Monsenso forventer igen at 

være driftsmæssigt overskudsgivende fra regnskabsåret 2023 og med stigende profitabilitet fra 2024 og 

fremefter. 

Væksten i omsætningen baserer sig på den forretningsmodel, der er beskrevet i punkt 4.5, og som forventes 

støttet af udvikling af organisationen som vist i figur 14. Fokus vil være rettet mod at fastholde og udvide 

eksisterende kunderelationer, mens Monsenso skal finde nye kunder og partnere for at kunne skalere 

forretningen samt videreudvikle løsningen sammen med kunder og partnere. 

Monsenso har identificeret fem faktorer, som Selskabet forventer vil bidrage væsentligt til væksten efter  

optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark: 

• Dedikerering af væsentlige ressourcer for at fastholde og udvikle eksisterende kunderelationer samt 

etablere nye kunde- og partner-relationer ved at udbygge salgs- og marketingorganisationen samt 

implementerings- og supportorganisationen. 

• Investering i etablering af partnerskaber, som kan få forretningen til at skalere hurtigere. 

• Investeringer i kontinuerlig produktudvikling og udvikling af datavidenskab (data science, maskinlæring 

og kunstig intelligens) til brug for analyse af store datamængder. 

• De mange forskningsprojekter, som Monsenso er involveret i, vil løbende publicere artikler og resultater, 

som forventes at ville bidrage yderligere til at øge kendskabsgraden til Monsenso og positionere 

Monsenso som en af de ledende virksomheder inden for mobil mental sundhed. 
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• MDR og GDPR forventes at medføre væsentlig større fokus på at vælge løsninger, som er 

evidensbaserede samt CE-mærket som medicinsk udstyr og leverandører, som er certificerede i 

henhold til ISO 13485 og 27001. 

4.10 Organisation  

Monsenso har pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen 9 fuldtidsansatte og 5 deltidsansatte (ca. 15 timer pr. 

uge). Den daglige ledelse består af tre personer:  

• Thomas Lethenborg, CEO/adm. direktør, som tegner Selskabet. Thomas er ligeledes ansvarlig for Salg & 

Marketing. 

• Nanna Iversen, Implementerings- og Support Manager, som er ansvarlig for implementering og support. 

• Jakob Bardram, fungerende CTO, som er ansvarlig for produktudviklingen i Selskabet.  

 

Figur 14: Nuværende organisation 

Organisationen er højt kvalificeret, og alle har en videregående uddannelse. Desuden bruger Monsenso højt 

kvalificerede eksterne konsulenter på deltid til bl.a. jura, kvalitetssikring og bogføring. 

4.10.1 Fremtidig udvikling af organisationen 

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil hovedsageligt blive brugt til at udbygge organisationen for at støtte 

vækstplanen. Derfor er det planen, at den største del af udbygningen af organisationen vil ske inden for Salg & 

Marketing, ligesom flere ansættelser forventes at ske inden for Produktudvikling & Data Science samt 

Implementation & Support, og en mindre forøgelse af organisationen vil være inden for stabsfunktioner.  

Forventningerne til organisationens udvikling er vist i figur 15 nedenfor. 
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Figur 15: Forventet organisatorisk udvikling. 

 

Disse forventninger er naturligvis baseret på vækstplanen, og i det omfang de faktiske salgstal vil afvige fra 

vækstplanen, vil Ledelsen forsøge at tilpasse organisationens udbygning efter resultaterne. 

4.11 Direktionen og nøglemedarbejdere  

I det følgende præsenteres den daglige Ledelse samt nøglemedarbejdere: 

4.11.1 Direktion  

Thomas Lethenborg, CEO siden 2015, født 1969.  

Thomas har det overordnede ansvar for Monsensos forretning. Thomas er 

oprindeligt uddannet Global Business Engineer (eksportingeniør) fra 

København Teknikum, hvilket er suppleret med HD i organisation og ledelse fra 

CBS og Executive Leadership Programme fra London Business School samt 

diverse lederkurser gennem sine 25 år som leder i IT- og telekombranchen. 

Thomas er dansk og taler, udover dansk, også engelsk, tysk og svensk. Thomas 

har siden sin tiltræden i 2015 været meget involveret i forretningsudvikling og 

salg og er drivkraften bag de partnerskaber, som Monsenso har indgået. 

Thomas har tidligere været nordisk direktør i NetApp og i F5 Networks, adm. 

direktør i Siemens Enterprise Communications i Skandinavien, Product Line 

      Manager i Telia og Bid Manager i NKT Elektronik A/S. 

4.11.2 Ledelse  

Den daglige ledelse består udover CEO Thomas Lethenborg af Nanna Iversen og Jakob Bardram. 
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Nanna Iversen, Implementation & Support Manager siden 2016, født 1973.  

Nanna har ansvaret for Monsensos implementerings- og supportaktiviteter og 

fungerer desuden som projektleder på en række forskningsprojekter. Nanna er 

oprindeligt uddannet Eksportakademiøkonom fra Århus Købmandsskole og har 

suppleret denne uddannelse med bl.a. certificering i projektledelse. Nanna har 

arbejdet internationalt med salgssupport, projektledelse, support og after-sales 

support af kunder i de sidste godt 20 år som Projektleder i Copenhagen Global, 

Byrum Labflex Inc, og Labflex A/S - heraf 6 år med base i USA. Nanna er dansk og 

taler udover dansk, også flydende engelsk. Nanna har været involveret 

implementeringen af de fleste af Monsensos kundesager og leder i dag 

Monsensos team af implementerings- og supportkonsulenter. 

 

Jakob Eyvind Bardram, professor, ph.d., medstifter, interim CTO og næstformand for Bestyrelsen, født 1968. 

 

Jakob er Chief Technology Officer (CTO) og 

bestyrelsesnæstformand i Monsenso og har det overordnede 

ansvar for den teknologiske udvikling af Monsensos løsning. Jakob 

er uddannet datalog (ph.d. 1998) fra Aarhus Universitet og 

University of California, Irvine samt erhvervsforsker. Jakob har stor 

erfaring i softwareudvikling både teoretisk og praktisk og har været 

med i udviklingen af flere store softwaresystemer til 

sundhedssektoren, herunder i Monsensos løsning og tidligere i 

Cetrea løsningen for klinisk logistik. Før sin akademiske karriere 

arbejdede han som projektleder og softwarearkitekt hos IBM og er 

certificeret projektleder. Jakob forventes at overlade rollen til en ny 

CTO, som forventes ansat efter Selskabets Aktiers Optagelse til 

handel på Nasdaq First North Growth Market Danmark, så han fra 

2021 alene vil fungere som bestyrelsesmedlem og konsulent. 

4.11.3 Nøglemedarbejdere  

Monsenso har desuden en meget kompetent og diversificeret medarbejderstab med specialister indenfor en 

række fagområder.  

• Simon Terkildsen. Softwarearkitekt og medstifter af Monsenso.Simon har fungeret som den 

overordnede softwarearkitekt siden virksomhedens start. Simon deltog som forskningsassistent i det 

oprindelige MONARCA forskningsprojekt. Han har en bachelorgrad i softwareudvikling fra IT-

Universitetet (2013) og har suppleret med kurser både på ITU og DTU. 

• Mads Maersk Frost. Fungerende Produktchef og Data Privacy Officer, ph.d. er medstifter af Monsenso og 

fungerer som produktejer samt ansvarlig for Datasikkerhed. MF var ph.d.-studerende i det oprindelig 

MONARCA projekt og har en ph.d.-grad fra ITU (2014). Mads forventes at overlade rollen til en ny 

produktchef, som forventes ansat efter optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market 
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Denmark er gennemført. Mads forventes at søge nye muligheder udenfor Selskabet, når en ny 

produktchef er ansat og overdragelse af opgaverne har fundet sted. 

• Jonas Kronborg. Softwareudvikler. Jonas har været softwareudvikler i Monsenso de seneste fem år efter 

han fik sin cand.IT i softwareudvikling og teknologi fra IT-Universitet i København i 2015. 

Uanset disse personers kompetencer og specialistviden vurderer Selskabet ikke, at de pågældende personer er 

nøglepersoner i den forstand, at Selskabet i henhold til sine oplysningsforpligtelser skal offentliggøre en 

meddelelse til markedet, såfremt en af de pågældende forlader virksomheden. 

4.11.4 Direktionen og ledelseserhverv  

Thomas Lethenborg, CEO, født 1969.  

Nuværende tillidshverv og ledelse 

MONSENSO A/S, CVR-nummer 35517391. Medlem af direktionen. (Start 2. feb. 2015) 

SALUTARIS ApS, CVR-nummer 36532181. Medlem af direktionen og bestyrelsen,  (Start 29. jan. 2015) 
Selskabet er et holding selskab for Thomas Lethenborg og har ingen drift. 

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år. 

Ingen. 

4.12  Bestyrelsen  

Monsensos Bestyrelse er sammensat af personer med et bredt sæt af kompetencer og erfaringer af både teknisk 

og kommerciel karakter. Bestyrelsens samlede erfaring inkluderer både ledelses- og bestyrelseserfaring fra 

software startups, succesfulde exits, børsnoteringer og optagelse til handel, større børsnoterede selskaber samt 

globale virksomheder. 

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af 

Selskabets virksomhed.  

Bestyrelsen påser bl.a., at: 

• bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Selskabets forhold er 

tilfredsstillende.  

• der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller.  

• Bestyrelsen løbende modtager den nødvendige rapportering om Selskabets finansielle forhold. 

• Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter Bestyrelsens retningslinjer. 

• Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at 

opfylde Selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og Bestyrelsen 

er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det 

tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.  

Generalforsamlingen vælger medlemmerne til Bestyrelsen. Samtlige medlemmer er på valg hvert år.  

Bestyrelsen af Monsenso A/S omfatter pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen: 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36532181&language=da
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Navn Stilling                         
Vurdering af 

uafhængighed 

Ejerandel af 

Monsenso 

A/S 

Jukka Pekka Pertola Bestyrelsesformand                    uafhængig 1,54 % 

Jakob Eyvind Bardram Bestyrelsesnæstformand Ikke uafhængig 29,61 % 

Thomas Knudsen Bestyrelsesmedlem uafhængig 3,51 % 

Jeppe Øvli Øvlesen Bestyrelsesmedlem uafhængig 2,90 % 

Figur 16: Bestyrelsens sammensætning.(kilde: Monsenso) 

4.12.1 Bestyrelsen samt nuværende og tidligere ledelseserhverv  

Jukka Pekka Pertola, Formand for Bestyrelsen.  

 

 Jukka Pekka Pertola, født 1960.  

MSc in Electrical Engineering, Helsinki University of Technology, 

Finland (1988) 

Jukka har en bred international baggrund med mere end 20 års 

ledererfaring inden for IKT, energi, industri, infrastruktur og 

sundhedsvæsen og har solid erfaring med forskellige 

forretningsmodeller, der strækker sig fra B2C til kompleks 

projektforretning, IT-outsourcing-løsninger, teknologi tjenester og 

professionelle tjenester. 

Ud over omfattende viden inden for teknologi og F&U har Jukka 

over 10 års international bestyrelseserfaring fra både private og 

offentlige virksomheder samt fonde og organisationer. Fra 1991-

2017 havde Jukka forskellige roller inden for Siemens i Finland, 

Tyskland og Danmark, fra divisionsdirektør til medlemskab af 

koncernledelse og bestyrelse. Derudover har Jukka fungeret som 

bestyrelsesmedlem eller formand for bestyrelsen for blandt andet 

Højteknologifonden, Dansk Tysk Handelskammer, Osram, DI 

Digital, Siemens A/S samt LEO Pharma A/S, hvor han var 

bestyrelsesformand fra 2016-2019. 

 

Nuværende tillidshverv og ledelse 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY A/S, CVR-nummer 76486212, Formand for bestyrelsen (Start 30. nov. 

2004) 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=76486212&language=da
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IOT Solution A/S, CVR-nummer 37061603, Formand for bestyrelsen (Start 14. marts 2018) 

MONSENSO A/S, CVR-nummer 35517391, Formand for bestyrelsen (Start 6. jun. 2018) 

INDUSTRIENS PENSIONSFORSIKRING A/S, CVR-nummer 16614130, Medlem af bestyrelsen (Start 22. feb. 2012) 

GOMSPACE A/S, CVR-nummer 30899849, Formand for bestyrelsen (Start 22. aug. 2016) 

GOMSPACE GROUP AB, CVR-nummer 559026-1888, Formand for bestyrelsen (Start 22. aug. 2016) 

IOT DENMARK A/S, CVR-nummer 36558164, Formand for bestyrelsen (Start 14. marts 2018) 

COWI HOLDING A/S, CVR-nummer 32892973, Næstformand for bestyrelsen (Start 22. marts 2018) 

ASETEK A/S, CVR-nummer 34880522, Formand for bestyrelsen (Start 10. april 2019) 

TRYG A/S, CVR-nummer 26460212, Formand for bestyrelsen (Start 16. marts 2018) 

TRYG FORSIKRING A/S, CVR-nummer 24260666, Formand for bestyrelsen (Start 14. marts 2018) 

GN Store Nord, CVR-nummer 24257843, Næstformand for bestyrelsen (Start 11. marts 2020) 

GN Hearing A/S, CVR-nummer 55082715, Næstformand for bestyrelsen (Start 11. marts 2020) 

GN Audio A/S, CVR-nummer 15069411, Næstformand for bestyrelsen (Start 11. marts 2020) 

Akademi for de Tekniske Videnskaber (ATV), CVR-nummer 16007870, Formand for bestyrelsen (Start 26. april 

2017) 

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år:  

SIEMENS AKTIESELSKAB, CVR-nummer 16993085,  Medlem af bestyrelsen (5. dec.2002 - 17. sep. 2017) 

SIEMENS AKTIESELSKAB, CVR-nummer 16993085, Medlem af direktionen (5. dec. 2002 -2. maj 2017) 

COPENHAGEN CAPACITY, FONDEN TIL MARKEDSFØRING OG ERHVERVSFREMME I REGION HOVEDSTADEN, CVR-

nummer 17538896, Medlem af bestyrelsen (30. okt. 2009 – 1 aug. 2015) 

LEO PHARMA A/S, CVR-nummer 56759514, Formand for bestyrelsen (1. jan. 2016 – 26. feb. 2019) 

LEO PHARMA A/S, CVR-nummer 56759514, Næstformand for bestyrelsen (21. april 2015 – 31. dec. 2015) 

Industriens Arbejdsgiver København (IAK), CVR-nummer 33342640, Medlem af bestyrelsen  (19. april 2012 – 30. 

sep. 2017)       

Baltic Development Forum, CVR-nummer 33342640, Medlem af bestyrelsen (11. juni 2012 – 31. juli 2018)       

DELTA, Dansk Elektronik, Lys & Akustik, CVR-nummer 12275110, Næstformand for bestyrelsen (1. maj 2009 - 14. 

april 2017)    

Dansk Industri, CVR-nummer, 16077593, Medlem af bestyrelsen (24. sep. 2013 – 26. sep. 2017) 

COWI Holding A/S, CVR-nummer 32892973, Medlem af bestyrelsen   (26. marts 2015 – 21. marts 2018)              

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37061603&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35517391&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=16614130&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=30899849&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36558164&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=32892973&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=34880522&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26460212&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=24260666&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=16993085&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=16993085&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=17538896&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=56759514&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=56759514&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=56759514&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=32892973&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=32892973&language=da
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GOMSPACE A/S, CVR-nummer 30899849, Medlem af bestyrelsen (22 aug. 2016 - 28. april 2016) 

GOMSPACE GROUP AB, CVR-nummer 559026-1888, Medlem af bestyrelsen (22 aug. 2016 - 28. april 2016) 

Akademi for de Tekniske Videnskaber (ATV), CVR-nummer 16007870, Medlem af bestyrelsen (26. april 2016 – 26. 

april 2017) 

IIOTD A/S CVR-nummer 37061638, Formand for bestyrelsen (14. marts 2018 – 24. jan. 2019) 

TRYG A/S CVR-nummer 26460212, Næstformand for bestyrelsen (8. marts 2017- 15. marts 2018) 

TRYG FORSIKRING A/S CVR-nummer, 24260666, Næstformand for bestyrelsen (7. marts 2017 – 13. marts 2018) 

 

Jakob Eyvind Bardram, næstformand, medlem af Bestyrelsen siden Selskabets stiftelse 

Jakob Eyvind Bardram, født 1968, CTO og Professor. 
Jakob er medstifter af Monsenso og har arbejdet både som CEO, CSO og CTO for 

virksomheden siden dens stiftelse samt været fast medlem af Bestyrelsen. 

Jakob er professor i datalogi og sundhedsteknologi ved DTU og har en lang og 
produktiv akademisk karriere bag sig og er en af Danmarks mest citerede 

dataloger. Som uddannet erhvervsforsker har Jakob ligeledes været aktiv som 
iværksætter og har været med til at stifte fire virksomheder, hvoraf de to er solgt 

med succes. Jakob er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) og Association of 
Computing Machinery (ACM).  

 

 

Nuværende tillidshverv og ledelse 

Monsenso Holding ApS, CVR-nummer 36710349, Medlem af direktionen og bestyrelsen (Start 30. marts 2015) 

MONSENSO A/S, CVR-nummer 35517391, Næstformand for bestyrelsen (Start 6. jun. 2018) 

NAP II ApS, CVR-nummer 40133372, Medlem af bestyrelsen (Start 30. dec. 2018) 

BARDRAM.NET ApS, CVR-nummer 27962211,   Medlem af direktionen (Start 29. april 2005) 

 

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år: 

MONSENSO A/S, CVR-nummer 35517391, Formand for bestyrelsen (15. juni 2017 – 5. juni 2018) 

REELTrak Holding ll ApS, CVR-nummer 37848557, Medlem af direktionen (1. juli 2016 – 25. juni 2018) 

 

Thomas Knudsen, bestyrelsesmedlem. 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=30899849&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36710349&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35517391&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=40133372&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27962211&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35517391&language=da
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Thomas Knudsen, født 1970. CEO 

Thomas Knudsen er uddannet cand.merc.aud. fra 

Handelshøjskolen i Aarhus (1996). Thomas blev statsautoriseret 

revisor i KPMG i 2000 og partner i Deloitte i 2002. Thomas har været 

investor og medstifter af en række virksomheder, herunder 

bioinformatikselskabet CLC bio A/S, der blev stiftet i 2005 og solgt 

til QIAGEN i 2013, samt Falcon Management A/S (nu Falcon 

Fondsmæglerselskab A/S), der blev stiftet i 2015. Thomas er i dag 

administrerende direktør i Falcon Fondsmæglerselskab A/S. 

 

Nuværende tillidshverv og ledelse  

N THKNUDSEN HOLDING ApS, CVR-nummer 28290047, Medlem af direktionen (Start 2. dec. 2004) 

BKNUDSEN HOLDING ApS, CVR-nummer 28293372, Medlem af direktionen (Start 2. okt. 2018) 

NK HOLDING ApS, CVR-nummer 19266648, Medlem af direktionen (Start 15. juni 2011) 

OHMATEX A/S, CVR-nummer 27618723, Formand for bestyrelsen (Start 28. sep. 2018) 

SAFETICKET A/S, CVR-nummer 31184924, Medlem af bestyrelsen (Start 26. Jan. 2015) 

EDEMA ApS, CVR-nummer 34708703, Formand for bestyrelsen  (Start 20. juni 2015) 

MONSENSO A/S, CVR-nummer 35517391, Medlem af bestyrelsen (Start 6. juni 2018) 

STG GROWTH ApS, CVR-nummer 35889620, Medlem af direktionen (Start 16. juni 2014) 

GENIEMATICS INVEST ApS, CVR-nummer 36041498, Medlem af direktionen (Start 7. juli 2014) 

MONSENSO HOLDING II ApS, CVR-nummer 36404450, Medlem af direktionen (Start 29. sep. 2014) 

APPLIED INVESTMENT RESEARCH ApS, CVR-nummer 36466529, Medlem af direktionen (Start 15. dec. 2004) 

FALCON FONDSMÆGLERSELSKAB A/S, CVR-nummer 36478780, Medlem af direktionen (Start 5. jan. 2015) 

MONSENSO HOLDING III ApS, CVR-nummer 36533390, Medlem af direktionen  (Start 12. dec. 2016) 

NE Global ApS, CVR-nummer 39887924, Medlem af direktionen  (Start 20. sep. 2018) 

 

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år. 

SMART TEXTILE GROUP A/S, CVR-nummer 20593393, Medlem af bestyrelsen (25. aug. 2017 - 8. aug. 2018) 

SMART TEXTILE GROUP A/S, CVR-nummer 20593393, Formand for bestyrelsen (18. juni 2014 – 24. aug. 2017) og  

(9. okt. 2018 – 2. april 2019) 

GENIEMATICS HOLDING ApS, CVR-nummer 28300360, Medlem af direktionen (14. dec. 2004 – 28. okt. 2015) 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28290047&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28293372&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=19266648&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27618723&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=31184924&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=34708703&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35517391&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35889620&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36041498&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36404450&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36466529&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36478780&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36533390&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=39887924&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=20593393&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=20593393&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=28300360&language=da
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FONDEN NATURVIDENSKABERNES HUS, CVR-nummer 30179803, Formand for bestyrelsen (20. aug. 2014 – 22. 

maj 2017)  

ICS INDUSTRIAL COOLING SYSTEMS A/S, CVR-nummer 15527137, Medlem af bestyrelsen ( 4. sep. 2014 – 31. jan. 

2018) 

INCUBA A/S, CVR-nummer 10049385, Medlem af bestyrelsen. (17. maj 2011 – 16. maj 2017) 

SØREN JENSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S, CVR-nummer 15684046, Medlem af bestyrelsen (11. dec. 

2017 – 27. sep. 2018) 

OHMATEX A/S, CVR-nummer 27618723, Medlem af bestyrelsen (29. nov. 2017 – 27. sep. 2018) 

NATURVIDENSKABERNES HUS A/S, CVR-nummer 30237722, Formand for bestyrelsen ( 20. aug. 2014 – 22. maj 

2017) 

GENIEMATICS HOLDING IV ApS, CVR-nummer 32081029, Medlem af direktionen (3. april 2014 – 28. okt. 2015) 

ICS ENERGY A/S, CVR-nummer 33397100, Medlem af bestyrelsen (6. nov. 2014 – 12. jan. 2017) 

VINTAGE CLOUD A/S under konkurs, CVR-nummer 34453349, Medlem af bestyrelsen  (20. feb. 2019 – 13. marts 

2020) 

MONSENSO A/S, CVR-nummer 35517391 Næstformand for bestyrelsen (15. juni 2017 – 5. juni 2018) 

MONSENSO A/S, CVR-nummer 35517391, Formand for bestyrelsen (30. maj 2014 – 14. jun. 2017) 

Falcon Invest Flex A/S, CVR-nummer 35528032,  Medlem af bestyrelsen (17. maj 2016- - 28. aug. 2017) 

Falcon Invest Flex A/S, CVR-nummer 35528032, Medlem af direktionen ( 10. feb. 2015 – 28. aug. 2017) 

NEW NORDIC ENGINEERING A/S, CVR-nummer 36454393, Medlem af bestyrelsen (26. nov. 2014 – 1. marts 2018) 

FALCON GROUP ApS, CVR-nummer 36470739, Medlem af direktionen (19. dec. 2014 – 13. dec. 2017) 

FALCON FONDSMÆGLERSELSKAB A/S, CVR-nummer 36478780, Medlem af bestyrelsen (17. maj 2016 – 17. maj 

2017) 

VC Holding II ApS, CVR-nummer 36563923, Medlem af direktionen (13. marts 2015 – 20. sep. 2019) 

Falcon Invest C25 Momentum A/S, CVR-nummer 37379336, Medlem af bestyrelsen (19. maj 2016 – 28. aug. 2017) 

Falcon Invest C25 Momentum A/S, CVR-nummer 37379336, Medlem af direktionen (15. jan. 2016 – 28. aug. 2018) 

ReelTrak Holding II ApS, CVR-nummer 37848557, Medlem af direktionen (1.  juli 2016 – 25. juni 2018) 

Falcon Invest Europe Momentum A/S, CVR-nummer 37977438, Medlem af bestyrelsen (1. sept. 2016 – 28. aug. 

2017) 

Falcon Invest Europe Momentum A/S, CVR-nummer 37977438, Medlem af direktionen (1. sep. 2016 – 28. aug. 

2017) 

 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=30179803&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15527137&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=10049385&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15684046&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27618723&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=30237722&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=32081029&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=33397100&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=34453349&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35517391&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35517391&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35528032&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35528032&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36454393&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36470739&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36478780&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=36563923&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37379336&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37379336&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37848557&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37977438&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37977438&language=da
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Jeppe Øvli Øvlesen, bestyrelsesmedlem. 

 

 

Jeppe Øvli Øvlesen, født 1962. Virksomhedsejer og iværksætter. 

Jeppe har en MBA i Management og Finansiering ved Hartford 

Universitet. Jeppe har været med i mere end 20 fremgangsrige 

virksomheder inden for Meditech, Biotech og IT, heriblandt CLC Bio 

Cetrea Synact Farma. Jeppe har været CEO for ChemoMetec og 

PNN Medical A/S. Tidligere erfaringer omfatter at være 

grundlægger for TXP Pharma samt CFO og CMO for 

udviklingsafdelingen i Action Pharma A/S. 

 

 

 

Nuværende tillidshverv og ledelse 

QUANTASS ApS, CVR-nummer 35244492 Medlem af direktionen. (Start 8. maj 2013) 

MONSENSO A/S, CVR-nummer 35517391, Medlem af bestyrelsen. (Start 30. maj 2014) 

SYNACT PHARMA ApS, CVR-nummer 34459975, Medlem af direktionen. (Start 17. aug. 2015) 

Cercare Medical ApS, CVR-nummer 35483489, Medlem af direktionen. (Start 23. okt. 2017) 

CORPORATE CULTURE ApS, CVR-nummer 27980767, Medlem af direktionen (Start 30. juni 2004) 

VIKARBASEN A/S, CVR-nummer 27368182, Formand for bestyrelsen. (Start 31. maj 2009) 

ResoTher Pharma ApS, CVR-nummer 37852406, Medlem af bestyrelsen.(Start 11. juli 2018) 

Perfusion Tech ApS, CVR-nummer 38238213, Medlem af bestyrelsen.(Start 25. okt. 2017) 

Neurescue ApS, CVR-nummer 35802185, Formand for bestyrelsen (Start 1. marts 2020) 

 

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år. 

CPHI-Holding A/S, CVR-nummer 21745448 Medlem af bestyrelsen (31. maj 2016 – 26. nov. 2018) 

EJENDOMSINTERESSENTSKABET ØVLESEN, CVR-nummer 14379649, Fuldt ansvarlig deltager (1. jul 1990 – 31. 

dec. 2015) 

Cercare Medical ApS, CVR-nummer 35483489 Medlem af bestyrelsen. (29. nov. 2013- 28. okt. 2016) 

Cercare Medical ApS, CVR-nummer 35483489, Medlem af direktionen (28. okt. 2016 – 22. okt. 2017) 

Mindway AI ApS, CVR-nummer 39504979, Medlem af bestyrelsen (20. april 2018 – 20. sep. 2019) 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35244492&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35517391&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=34459975&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35483489&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27980767&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=27368182&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37852406&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=38238213&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=14379649&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35483489&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35483489&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=39504979&language=da
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VINTAGE CLOUD A/S Under konkurs, CVR-nummer 34453349, Medlem af Bestyrelsen. (19. marts 2015 – 20. feb. 

2019) 

VINGMED DANMARK A/S, CVR-nummer 15672242, Medlem af direktionen. (21. april 2015 – 8. juni 2018) 

Biostrip ApS, CVR-nummer 37221872. Medlem af bestyrelsen (30. okt. 2015 – 27. dec. 2019) 

ResoTher Pharma ApS, CVR-nummer 37852406,  Formand for bestyrelsen. (4. juli 2016 – 10. juli 2018) 

ACT.Global A/S, CVR-nummer 35035044, Medlem af bestyrelsen. (2. feb. 2018 - 24. maj 2018) 

Mindway AL ApS, CVR-nummer 39504979,Medlem af bestyrelsen (20. april 2018 – 20. sep. 2019) 

Biostrip ApS CVR-nummer 37221872, Medlem af bestyrelsen (30. okt. 2015 – 27. dec. 2019) 

VINGMED Danmark A/S CVR-nummer 15672242, Medlem af bestyrelsen (21. april. 2015 – 8. juni 2018) 

4.12.2 Erklæring om tidligere erhverv 

Ingen medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen eller nogen Nøglemedarbejdere er aktuelt eller har inden for de 

seneste fem år været involveret i 1) anklager for svigagtige lovovertrædelser, eller 2) genstand for offentlige 

anklager og/eller sanktioner, 3) selskaber, som er ophørt på grund af konkurs eller tvangsopløsning, hvorved 

retten til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan er blevet frataget den 

pågældende. 

4.12.2.1 Erklæring om tidligere hverv i forhold til konkurs 

Thomas Knudsen har ikke på noget tidspunkt modtaget dom for svigagtig lovovertrædelse eller har inden for de 

sidste fem år været medlem af en bestyrelse eller direk-tion i selskaber, der er gået konkurs, kommet under bo-

behandling eller trådt i likvidation. Herudover har Thomas Knudsen ikke været genstand for offentlige anklager 

og eller sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer. Thomas Knudsen har ikke på noget tidspunkt fået 

frakendt af retten til at fungere som medlem af bestyrelser, direktioner eller tilsynsorganer, eller til at varetage 

en udsteders ledelse eller andre anliggender. 

Selskabet har modtaget redegørelse for forholdene  for Thomas Knudsen vedrørende  

VINTAGE CLOUD A/S Under konkurs (Dato 21. februar 2020), CVR-nummer 34453349, Medlem af bestyrelsen  (20. 

feb. 2019 – 13. marts 2020).  

Jeppe Øvli Øvlesen har ikke på noget tidspunkt modtaget dom for svigagtig lovovertrædelse eller har inden for 

de sidste fem år været medlem af en bestyrelse eller direk-tion i selskaber, der er gået konkurs, kommet under 

bo-behandling eller trådt i likvidation. Herudover har Jeppe Øvli Øvlesen ikke været genstand for offentlige 

anklager og eller sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer.Jeppe Øvli Øvlesenhar ikke på noget tidspunkt 

fået frakendt af retten til at fungere som medlem af bestyrelser, direktioner eller tilsynsorganer, eller til at 

varetage en udsteders ledelse eller andre anliggender. 

Selskabet har modtaget redegørelse for forholdene  for Jeppe Øvli Øvlesen vedrørende 

VINTAGE CLOUD A/S Under konkurs (Dato 21. februar 2020), CVR-nummer 34453349, Medlem af Bestyrelsen. (19. 

marts 2015 – 20. feb. 2019). 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=34453349&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=15672242&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37221872&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=37852406&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=35035044&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=34453349&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=34453349&language=da
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4.13 Incitamentsprogrammer og vederlagspolitik  

4.13.1 Incitamentsbaseret aflønning for Direktion og Bestyrelsen 

Bestyrelsen har pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen ingen aftale om incitamentsbaseret aflønning.  

Selskabets vederlagspolitik giver mulighed for, at op til 50 % af bestyrelsens honorar kan være 

incitamentsbaseret (variabelt), jf. nærmere nedenfor i punkt 4.13. 4 og Appendix 9.6. 

Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen har den administrerende direktør en ét årig bonusaftaler med Selskabet 

gældende for regnskabsåret 2020. Aftalen giver direktøren ret til at modtage en kontant bonus på betingelse af, 

at på forhånd aftalte salgsmål bliver opnået, og hvor bonussens størrelse opgøres på grundlag af, hvor meget 

det realiserede salg i 2020 overstiger de aftalte salgsmål. Bonussen er i overensstemmelse med Selskabets 

vederlagspolitik  beløbsmæssigt begrænset til 100 % af direktørens bruttoløn for 2020. For nærmere oplysninger 

om vederlagspolitikken, se punkt 4.13.4 og Annex 9.6. 

Den administrerende direktør er omfattet af de generelle warrantprogrammer for Selskabets medarbejdere, 

som er omtalt nedenfor i punkt 4.13.3 og punkt 7.6, som ikke har været performancebaseret, men er baseret på 

et fastholdelseselement knyttet til ansættelsen i forhold til modning og udnyttelse. Tildeling af warrants er sket 

uden vederlag. Udnyttelse sker til kurs pari og forventes dermed at have et favørelement. 

Den administrerende direktør er tillige omfattet af et individuelt warrantprogram, som er omtalt nedenfor i 

punkt 7.6, hvor erhvervelse er sket mod direktørens betaling af en købesum svarende til aktietegningsretternes 

værdi på erhvervelsestidspunktet. Disse warrantaftaler indeholder tillige et fastholdelseselement er her knyttet 

til tildelingstidspunktet og ikke modning s- og udnyttelsestidspunkter. Endvidere forudsætter de aftalte 

udnyttelseskurser, at der i modningsperioden og frem til eventuel udnyttelse sker en værditilvækst i Selskabet. 

 

4.13.2 Incitamentsbaseret aflønning for medarbejderne 

Der er p.t. ligeledes aftalt Incitamentsbaseret aflønning med medarbejdere i form af kontantbaserede, 

resultatafhængige og limiterede bonusordninger  som supplement til kontantbaseret grundløn og Warrant 

programmer (se punkt 4.13.3). 

4.13.3 Warrantprogrammer 

4.13.3.1  Warrantprogrammer for Direktionen og medarbejderne 

Selskabet har gennem flere år arbejdet med Warrantprogrammer til medarbejdere og ledelse. 

Warrantprogrammerne er fortsat løbende og vil kunne udnyttes til at erhverve aktier i Selskabet efter at 

Udbuddet er gennemført. Programmet kører indtil juli 2026 for medarbejderne, hvor samtlige Warrants skal 

være udnyttet af indehaveren. Programmerne for Thomas Lethenborg kører indtil 1. juli 2025 for det ene 

Warrantprogram og til 1. januar 2028 for det andet warrantsprogram, hvor samtlige Warrants skal være udnyttet 

af ham. Opgørelsen kan ses i punkt 7.6. 
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4.13.3.2 Bestyrelsens honorering i Warrants  

Bestyrelsen har hidtil været honoreret med Warrants, og dette er også besluttet for året 2020. Se punkt 7.7.  

Bestyrelsens warrants er ikke performancebaserede, men er baseret på et fastholdelseselement i forhold til 

modning og udnyttelse knyttet til bestyrelseshvervet. Tildeling er sket uden vederlag. Udnyttelse sker til kurs 

pari og skal senest ske 31. juli 2024. 

4.13.4 Vederlagspolitik for Bestyrelse og Direktion 

På en ekstraordinær generalforsamling den 1. maj 2020 blev der godkendt en vederlagspolitik for aflønningen af 

Bestyrelsen og Direktionen. Vederlagspolitikken fremgår af Appendix 9.6. Hovedprincipperne fremgår af dette 

punkt 4.13.4. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen modtager et bestyrelseshonorar, som godkendes hvert år på en generalforsamling i selskabet og 

senest i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af Selskabets årsrapport.  

Honoraret består af et fast grundhonorar, der kan udbetales enten kontant eller som aktietegningsoptioner 

(warrants), eller som en kombination heraf. En andel af bestyrelseshonoraret, dog maksimalt 50 %, kan være 

variabelt, hvor optjening og størrelsen er afhængigt af Selskabets realisering af på forhånd fastlagte finansielle 

resultater. Den variable del af honoraret kan alene udbetales som aktietegningsoptioner. 

Formanden for bestyrelsen modtager normalt et honorar svarende til 2 gange honoraret til et menigt 

bestyrelsesmedlem begrundet i en større arbejdsindsats end menige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde hvor 

næstformanden tillige forventes at lægge en større arbejdsindsats end menige medlemmer, vil næstformanden 

normalt modtage et honorar svarende til 1,5 gange honoraret til et menigt bestyrelsesmedlem. 

Der kan i særlige tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem i henhold til separat aftale med bestyrelsen, anmodes om 

at udføre specifikke og særligt tidskrævende opgaver, ydes et særligt tillægshonorar (kontant eller 

aktietegningsoptionsbaseret), som dog vil være betinget af generalforsamlingens endelige godkendelse i 

forbindelse med behandlingen og godkendelsen af bestyrelsens honorering.  

Direktionen 

Aflønningen af medlemmer af Selskabets direktion kan bestå af en fast kontantbaseret løn, inklusive pensions- 

og forsikringsbidrag samt løngoder som firmabil, telefon m.v. samt en bonus-/incitamentsordning. 

Bonus- og incitamentsordninger for direktionen kan bestå af en kortsigtet bonus (1 år) og en langsigtet bonus 

(typisk 3 år) og tildeling eller betaling vil i begge tilfælde være afhængig af visse specifikke begivenheders 

indtræden i relation til Monsenso og kan tillige have fastholdelses- og loyalitetselementer. 

Kortsigtet bonus udbetales kontant og kan maksimalt udgøre 100 % af direktørens bruttoløn. Langsigtet bonus 

udbetales som udgangspunkt kontant, men kan være i aktietegningsoptioner (warrants) og kan maksimalt 

udgøre 200 % af direktørens gennemsnitlige bruttoårsløn i optjeningsperioden. 

Selskabets direktion kan derudover deltage på lige fod med og på samme vilkår som øvrige medarbejdere i 

generelle warrant og medarbejderaktieordninger i Selskabet, som bestyrelsen måtte træffe beslutning om på 

grundlag af de bemyndigelser, som bestyrelsen har i vedtægternes punkt 5. Se også punkt 7.13 i 

Virksomhedsbeskrivelsen. 
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4.13.5 Aftaler om konkurrencebegrænsning 

Nedenstående figur 17 viser, hvilke personer, som er omfattet af konkurrenceklausuler, som Selskabet kan 

vælge at håndhæve. 

Navn Omfang                     Varighed 

Thomas Lethenborg 

Beskæftigelse i virksomhed indenfor software til 

monitorering eller diagnosticering af psykiske 

lidelser                

Et år efter ophør af 

ansættelse 

Jakob Eyvind Bardram 
Direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed 

(forskningsinstitutioner undtaget) 

To år efter 

ejerskabsophør 

Mads Maersk Frost 
Direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed 

(forskningsinstitutioner undtaget) 

To år efter 

ejerskabsophør 

Simon Terkildsen 
Direkte eller indirekte konkurrerende virksomhed 

(forskningsinstitutioner undtaget) 

To år efter 

ejerskabsophør 

Figur 17: Personer omfattet af konkurrenceklasuler (kilde: Momsenso) 

5 Finansiel beskrivelse 

5.1 Erklæring om kapital, likviditet og gæld pr. 31. marts 2020 

Selskabet har siden tidspunktet for generalforsamlingsgodkendelse af den seneste årsrapport for Selskabet den 

31. marts 2020 ikke indgået forpligtigelser vedrørende gæld eller ændring af Selskabets kapitalforhold. 

Nedenstående skema  (figur 18) viser en ikke-revideret oversigt over egenkapital, gæld og likvid beholdning med 

udgangen af første kvartal 2020l. 

Oversigt over egenkapital, gæld og likvid beholdning 
DKK tusind 

31. marts 2020 

Egenkapital 3.173 

Gæld (kort og langfristet gæld, inkl. Vækstfondlån, periodiseringer og 
forudbetalinger fra kunder) 

7.544 

Likvid beholdning 2.402 

Figur 18: Oversigt over gæld, likviditet og kapital pr. 31. marts 2020 

Pr.  Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er restgælden på Monsensos kreditfaciliteter som følger: 

Vækstfonden kreditlån:      Rest gæld DKK 3,49 mio. + tilløbne renter fra 1. april 2020. Lånet skal afdrages 

kvartalsvis indtil udløb 1. jul. 2023. 
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5.2 Generelt 

Årsrapporterne for Monsenso er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-

virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.  

Selskabets revisor (PWC se punkt 5.7 punkt 5.8) har udført revision på Selskabets årsrapporter for 2018 og 2019. 

For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til beskrivelsen af anvendt 

regnskabspraksis jf. Selskabets årsrapport 2019, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside 

(www.Monsenso.com/investors). 

Nedenstående oversigter (figur 19 og figur 20) viser hoved- og nøgletal for de seneste 3 årsregnskaber (2017, 

2018 og 2019). Der henvises til de offentliggjorte årsrapporter for en mere detaljeret beskrivelse af regnskaberne. 

Disse kan tilgås på Selskabets hjemmeside (www.Monsenso.com/investors). 

5.3 Resultatopgørelse 

     

RESULTATOPGØRELSE 

DKK Tusind 2019 2018 2017 

Nettoomsætning 8.780 7.503 6.423 

Bruttofortjeneste 7.965 7.006 7.040 

Personaleomkostninger -5.020 -6.692 -9.994 

Resultat før afskrivninger (EBITDA)  2.945 214 -2.954 

Afskrivninger -2.458 -2.387 -1.137 

Resultat af primær drift 487 -2.173 -4.091 

Finansielle poster -468 -494 -217 

Resultat før skat 19 -2.667 -4.309 

Selskabsskat 5 580 948 

Periodens resultat 24 -2.087 -3.361 

Figur 19: Resultatopgørelse for Monsenso 2017-2019 (kilde: Monsenso) 

http://www.monsenso.com/investors
http://www.monsenso.com/investors
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5.3.1 Beskrivelse af udviklingen i udvalgte poster i resultatopgørelsen  

5.3.1.1 Nettoomsætning 

Omsætningen udgjorde i 2019 TDKK 8.780, en vækst på 17 % i forhold til 2018. Monsenso fastholdt dermed det 

positive vækstniveau fra 2018 – en vækst, der er drevet af signifikant produktudvikling, øget engagement i 

kunde- og forskningsprojekter samt underskrift af nye kunde- og partneraftaler. 

43 % af omsætningen kommer fra salg af Monsensos løsning og ekspertise, mens de resterende 57 % udgøres af 

forskningsmidler fra offentlige og private fonde og projekter. 58 % af omsætningen kommer fra udlandet. Det 

forventes, at en stadig større andel af omsætningen i fremtiden vil hidrøre fra salg af Monsensos løsning. 

Monsenso vil også i fremtiden være kraftigt involveret i forskellige forskningsprojekter, da disse samarbejder 

ikke blot er en væsentlig del af Selskabets DNA, men også tillægges afgørende strategisk betydning for 

Monsensos produktudvikling og udbredelsen af kendskabet til Monsenso og dermed for virksomhedens 

fremtidige vækst. 

I 2019 underskrev Monsenso nye kontrakter med både kunder og partnere over hele Europa og Australien, der 

vil bruge Monsensos mobile sundhedsløsning i klinisk praksis og i forskellige pilotprojekter. 

2019 bød blandt andet på et udvidet engagement dels med en global farmaceutisk virksomhed i Europa og dels 

med en australsk/UK baseret privat udbyder af mentale sundhedsydelser. Derudover blev der indgået en række 

kontrakter med sundhedsregioner, universiteter og kommuner i Danmark og i det øvrige Europa. 

Monsenso fortsatte sit engagement i forskningsprojekter. De kliniske implementeringer, pilotprojekter og 

forskningsprojekter spænder nu over 9 lande og 9 sprog. IMPACHS-forskningsprojektet inden for skizofreni, 

finansieret af Eurostars programmet, blev afsluttet i 2019, og formidling af de positive resultater fra Monsensos 

forskningspartnere er påbegyndt. Monsensos engagement i forskningsprojekterne ENTER og RADMIS, der er 

rettet mod at støtte behandling af angst, borderline, depression og Bipolar lidelse, fortsatte deres positive 

udvikling. Delresultater fra disse projekter er allerede offentlige, men flere resultater forventes offentliggjort i 

løbet af 2020. Monsenso modtog i 2019 tilsagn fra både Horizon 2020 og Innovationsfonden Danmark om 

finansiering af to nye forskningsprojekter. 

Monsenso forventer at fortsætte sin kommercielle og tekniske udvikling i løbet af 2020 gennem nye og 

eksisterende kommercielle og forskningsmæssige engagementer med det formål at give bedre mental sundhed 

til flere mennesker til lavere omkostninger.  

5.3.1.2 Bruttofortjeneste 

Bruttofortjenesten i 2019 lå væsentligt over 2018 og var drevet af større omsætning og fokuseret 

omkostningsstyring, hvor det til trods for øget aktivitet lykkedes at reducere driftsomkostningerne (eksklusive 

personaleudgifter) med godt 25 % drevet blandt andet af lavere huslejeomkostninger og mindre brug af 

eksterne konsulenter.  

5.3.1.3 Personaleomkostninger 

Personaleomkostningernes udvikling skyldes primært en reduktion i antallet af ansatte. Det gennemsnitlige 

antal fuldtidsmedarbejdere er faldet fra 8 fuldtids- og 5 deltidsmedarbejdere i 2018 til 5 fuldtids og 3 
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deltidsmedarbejdere i 2019. I slutningen af 2019 og starten af 2020 er medarbejderantallet dog steget igen, 

således at der pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er 9 fuldtidsmedarbejdere og 5 deltidsmedarbejdere. 

5.3.1.4 Afskrivninger 

Afskrivningerne steg fra TDKK -2.387 i 2018 til TDKK -2.458 i 2019, hvilket skyldes, at udviklingsprojekter 

sædvanligvis afskrives over 5 år baseret på den forventede tekniske levetid. 

5.4 Balance 

BALANCE 

DKK tusind 2019 2018 2017 

AKTIVER    

Anlægsaktiver    

Immaterielle aktiver 7.065 8.430 8.783 

Øvrige anlægsaktiver 56 138 16 

Anlægsaktiver i alt 7.121 8.568 8.944 

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 4.013 1.236 697 

Andre tilgodehavender 17 1.122 80 

Selskabsskat 0 444 1.073 

Forudbetalinger 98 26 24 

Likvide beholdninger 220 1.824 5.333 

Omsætningsaktiver i alt 4.348 4.649 7.206 

Aktiver i alt 11.469 13.217 16.151 

PASSIVER    

Aktiekapital 944 12.579 11.579 

Reserve for udviklingsomkostninger 5.133 6.026 4.758 

Anden reserve 57 57 57 

Overført resultat -2.270 -14.845 -11.489 

Egenkapital i alt 3.865 3.818 4.905 

Udskudt skat 318 323 464 
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Hensatte forpligtelser i alt 318 323 464 

Kreditinstitutter (Vækstfondlån) 2.713 3.598 4.003 

Anden langfristet gæld 159 0 0 

Langfristet gæld i alt 2.872 3.598 4.003 

Bankgæld (Vækstfondlån) 883 404 0 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 162 132 206 

Anden gæld 928 921 2.034 

Periodiseret indtægt 2.441 4.021 4.540 

Kortfristet gæld i alt 4.415 5.478 6.780 

Passiver i alt 11.469 13.217 16.151 

Figur 20: Uddrag af Balance for Monsenso 2017-2019 (kilde: Monsenso) 

5.4.1 Balance – Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster  

5.4.1.1 Immaterielle anlægsaktiver 

Selskabet har aktiveret udviklingsomkostninger, og saldoen for denne post er TDKK 7.065. Der er i 2019 

færdiggjort udviklingsprojekter for samlet TDKK 2.023. Der er aktiveret nye udviklingsprojekter for TDKK 1.082, 

hvilket primært vedrører udvikling af en ny version af virksomhedens software inkl. nye funktionaliteter. Foruden 

de aktiverede udviklingsomkostninger har Monsenso deltaget i en lang række fondsstøttede projekter (se punkt 

4.7), hvor udviklingsomkostningerne er betalt af de respektive programmer. 

5.4.1.2 Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavender fra salg er steget med TDKK 2.777 i 2019 i forhold til 2018. Det vedrører kunder og projekter 

med god betalingshistorik og kreditvurdering, og pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er samtlige 

tilgodehavender fra 2019 betalt. Omsætningen fordeler sig ikke jævnt over året, og skæringsdagen kan være 

påvirket af tilfældige udsving i periodiseringen af salg og fakturering. 

5.4.1.3 Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger er faldet med TDKK 1.604 i 2019 i forhold til 2018. Det skyldes, at den øgede 

investeringsaktivitet i Selskabet har været likviditetskrævende, samt at tilgodehavender fra salg er steget. Siden 

er likviditeten forbedret som følge af indbetalinger fra kunder. 

5.4.1.4 Egenkapital 

Egenkapitalen er steget fra 2018 til 2019 med årets resultat på TDKK 24,3 samt en kapitalforhøjelse på TDKK 22,6 

i forbindelse med udnyttelsen af warrants.  
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Som det fremgår af balancen ovenfor, sker der justeringer i egenkapitalen i 2019 vedr. hensættelser for 

udviklingsomkostninger og hensættelser for afskrivninger af udviklingsomkostninger, der i begge tilfælde 

omkostningsføres i 2019. Det er en regnskabsmæssig justering over egenkapitalen, der ikke påvirker 

egenkapitalen i øvrigt.  

I årsrapportenfor 2018 blev der foretaget en regnskabsmæssig regulering af aktieoverkurs, hvilket er en ren 

regnskabsmæssig regulering, der ikke påvirker resultat eller balancen i øvrigt.  

5.4.1.5 Kreditlån 

Monsenso har et kreditlån hos Vækstfonden med en restgæld pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen på i alt DKK 

3.49 mio. med en variabel rente p.t. på ca. 12 % p.a. Lånet afdrages løbende. I anledning af Corona virus 

pandemiudbruddet og Udbuddet har Selskabet opnået afdrags- og ydelsesfrihed i  1. og 2.  kvartal 2020.  

5.5 Pengestrømsanalyse 

    

PENGESTRØMSOPGØRELSE 
DKK tusind 

2019 2018 

Årets resultat 24 -2.087 

Justeringer 2.921 2.301 

Ændringer i arbejdskapital -3.131 -3.281 

Finansielle indtægter 4 11 

Finansielle udgifter -472 -505 

Betalt skat i året 444 1.069 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter -210 -2.499 

Investering i immaterielle anlæg -1.082 -2.023 

Investering i materielle anlæg 71 13 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -1.011 -2.010 

Tilbagebetaling af lån  -406 0 

Ændring i kapital  23 1.000 

Resultat før finansielle poster -383 1.000 

Pengestrømme i alt -1.604 -3.509 

Likvider primo 1.824 5.333 

Likvider ultimo 220 1.824 

Figur 21: Pengestrømsanalyse 
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5.5.1 Pengestrøm – Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster 

5.5.1.1 Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømmen er positivt påvirket af den positive udvikling i driften, men bliver dog opvejet af en negativ 

udvikling i arbejdskapitalen som følge af større tilgodehavender. Som beskrevet i punkt 5.3.1 er en del af disse 

tilgodehavender kommet ind efter regnskabsårets afslutning.  

5.5.1.2 Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Monsenso har aktiveret nye udviklingsprojekter for i alt TDKK 1.082, jf. punktet om immaterielle aktiver ovenfor. 

Dette påvirker pengestrømsopgørelsen negativt-   

Likviditeten var i 2019 positivt påvirket af udligningen af et mellemværende med Monsenso Holding ApS. 

Mellemregningsposten opstod som følge af selskabernes sambeskatning og vedrører skatterefusion for 

udviklingsomkostninger. Mellemværendet skyldtes forsinket betaling fra Monsenso Holding ApS og er 

umiddelbart efter årets afslutning blevet betalt.  

5.5.2 Nøgletal 

NØGLETAL 2019 2018 

Overskudsgrad  

(resultat af primær drift / omsætning) 

6 % -29 % 

Afkastningsgrad  

(resultat af primær drift / gns. aktiver 

4 % -15 % 

Soliditetsgrad  

(egenkapital / balancesum) 

33,7 % 28,9 % 

Egenkapitalforrentning 

(årets resultat / gns. egenkapital) 

1 % -48 % 

Figur 22: Nøgletal Monsenso 2018-2019 (kilde: Monsenso) 

5.6 Forventninger til fremtiden  

Selskabet har udarbejdet en vækstplan for de næste 4 år, som nærmere er beskrevet under punkt 4.9. Planen 

afspejler Monsensos strategi og bedste skøn pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen. Disse fremtidige finansielle 

planer er udarbejdet som en del af en vækstplan, som underbygger strategien. De faktiske resultater kan afvige 

fra forventningerne, idet begivenheder sjældent indtræder præcist som forventet, og ikke forventede 

begivenheder kan indtræde. Afvigelserne kan derfor være væsentlige. Forventningerne til vækstplanen bør 

læses i sammenhæng med “Risikofaktorer”, som er medtaget under afsnit 6 i Virksomhedsbeskrivelsen. 
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5.7 Revisor 

Selskabets revisor er PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (“PwC”) repræsenteret 

ved statsautoriseret revisor Niels Henrik B. Mikkelsen. 

5.8 Revisionspåtegning  

Revisorpåtegning for årsregnskaberne i 2018 og 2019 for Monsenso er uden forbehold eller særlige 

bemærkninger. Den fuldstændige revisorpåtegning (kun på engelsk) er at finde i årsregnskabet for hvert af de to 

år. Nedenstående er et uddrag indeholdende konklusionen fra årsregnskabet for 2019. 
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5.9 Finanskalender 

Finanskalender Dato 

Halvårsrapport for 1. halvår 2020 22. september 2020 

Tidsfrist for forslag til generalforsamlingen 2021 24. februar 2021 

Årsrapport for regnskabsåret 2021 10. marts 2021 

Generalforsamling 2021 14. april 2021 

Figur 23: Finanskalender 

5.10 Erklæring om arbejdskapital   

Gennemførelsen af Udbuddet vil medføre, at Selskabet modtager et kontant Nettoprovenu på mellem DKK 13,0 

mio. (ved Minimumsudbuddet) og DKK 16,9 mio. (ved Maksimumsudbuddet). Dette Nettoprovenu vil give 

Selskabet tilstrækkelig arbejdskapital til at dække Monsensos kapitalbehov i minimum 12 måneder fra første 

handelsdag. Nettoprovenuet vil også blive brugt til at indfri Selskabets nuværende låne- og kreditfaciliteter hos 

Vækstfonden, i tilfælde af opnåelsen af Maksimumsudbuddet på DKK 20 mio. 

Hvis Udbuddet ikke bliver gennemført, og optagelsen af Selskabets Aktier til handel på Nasdaq First North 

Growth Market Denmark ikke sker, vil Selskabet via sit nuværende kapitalberedskab, samt de eksisterende 

kreditfaciliteter kombineret med en tilpasning af Selskabets vækststrategi og markedsføringsplan samt 

fortsætte sine nuværende aktiviteter, men med en langsommere udrulning af Monsensos produkter og services 

mod de nuværende kunder og fremtidige samarbejdspartnere. 

5.11 Væsentlige ændringer i Selskabets finansielle stilling  

Der har ikke været væsentlige ændringer i Selskabets finansielle stilling i perioden fra årsrapportens 

godkendelse på Monsensos ordinære generalforsamling den 31. marts 2020 og til tidspunktet for 

offentliggørelsen af Virksomhedsbeskrivelsen.  

6 Risikofaktorer 
Potentielle investorer bør nøje overveje de risici, der er beskrevet nedenfor, inden der træffes en 

investeringsbeslutning. De risici, der beskrevet nedenfor, er ikke de eneste risici forbundet med investering i 

Aktierne i forbindelse med Udbuddet. I det omfang de nedenfor beskrevne risici materialiserer sig, kan det have 

en væsentlig negativ indvirkning på Monsensos forretning og kan dermed betyde, at aktionærer kan miste hele 

eller dele af deres investering i Selskabet.  

Monsensos ledelse består af Thomas Lethenborg (”Direktionen”) og af Jukka Pekka Pertola, Jakob Eyvind 

Bardram, Thomas Knudsen samt Jeppe Øvli Øvlesen (”Bestyrelsen”). Ledelsen vurderer, at de nedenfor 
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beskrevne forhold repræsenterer de væsentligste risici for Selskabet og for erhvervelse af de Nye Aktier i 

Selskabet i forbindelse med Udbuddet. Det skal understreges, at risici beskrevet i dette punkt ikke er 

udtømmende. Risikofaktorer, som endnu ikke er kendt, eller som pr. Virksomhedsbeskrivelsens dato anses for 

uvæsentlige, kan være eller blive mere væsentlige end forudsat på tidspunktet for Virksomhedsbeskrivelsens 

datering. Alle de beskrevne risikofaktorer er mulige udfald, der måske kan eller måske ikke kan opstå, og 

Ledelsen er ikke i stand til at udtale sig om sandsynligheden for, at de enkelte risici måtte opstå. Selskabet er 

derfor ikke i stand til at udtale sig om betydningen af hver enkelt risikofaktor, da hver af de beskrevne 

risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre grad. Investorer opfordres til at læse denne 

Virksomhedsbeskrivelse omhyggeligt igennem for dermed at kunne foretage en selvstændig vurdering af de 

med en investering i Selskabet forbundne risici.  

Potentielle investorer anbefales tillige at indhente uafhængig rådgivning vedrørende juridiske, 

regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, som måtte være relevante for den enkelte investor, inden der 

træffes beslutning om, hvorvidt den pågældende bør tegne Nye Aktier i forbindelse med Udbuddet.  

Risikofaktorerne er så vidt muligt forsøgt nævnt i prioriteret rækkefølge indenfor hver kategori ud fra den viden 

Ledelsen og Bestyrelsen har på datoen for Virksomhedsbeskrivelsen.  

6.1 Risici forbundet med de markeder, Monsenso opererer på   

6.1.1 Risiko for manglende parathed i markedet til ny teknologi 

Der er en risiko for, at markedet viser interesse for ny teknologi, som Monsenso tilbyder, men at den reelle 

parathed til at acceptere og implementere teknologien efterfølgende viser sig begrænset. Dermed ændrer 

præmissen sig for vækstplanen, hvilket vil kunne påvirke Selskabets driftsresultat og finansielle position 

væsentligt i negativ retning. 

6.1.2 Risiko for manglende klinisk accept 

Der er en risiko for, at Monsensos produkter ikke vil opnå tilstrækkelig klinisk accept og derfor ikke vil blive 

introduceret i henhold til nationale kliniske guidelines. Hvis der ikke opnås klinisk accept af produktet, vil det 

have betydelige negative konsekvenser på fremtidig salgsvækst og dermed også påvirke Selskabets omsætning, 

indtjening og finansielle position negativt. 

6.1.3 Risiko for manglende implementering i stor skala 

Implementering af ny teknologi i sundhedssektoren kan være svært og tidskrævende. Der er derfor en risiko for, 

at de pilot- og forskningsprojekter, som Monsenso er involveret i, ikke vil blive implementeret i driften i større 

skala efter endt projektafprøvning. Derved påvirkes både salg og anvendelse af Monsensos løsninger, hvilket kan 

påvirke Selskabets omsætning og indtjening negativt. Ligeledes er der en risiko for, at forsknings- og 

pilotprojekter ikke påviser tilstrækkelige resultater af brugen af Monsensos løsning til, at kunder og partnere 

vælger at implementere i stor skala. Dermed vil Selskabets omsætning og indtjening kunne blive påvirket 

negativt. 
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6.1.4 Konkurrence fra internationale spillere og nye virksomheder inden for markedet  

Markedet er præget af internationale virksomheder og fremkomsten af nye hurtigt voksende konkurrenter. De 

internationale virksomheder (som nævnt i punkt 4.8 og fx farmaceutiske selskaber) investerer kraftigt i at sikre 

og øge deres eksisterende markedsandele. De allokerer derfor betydelige ressourcer til produktudvikling, salg 

og markedsføring. Samtidig kommer nye leverandører til som fx Tech-giganterne Google, Amazon og Apple,  

med innovative løsninger, et meget betydeligt kapitalberedskab samt aggressive markedsføringstiltag  som kan 

blive væsentlige konkurrenter for Monsenso inden for digital sundhed i fremtiden. Der er derfor en risiko for, at 

øget konkurrence på pris, produkter og andre parametre kan have en negativ virkning på Monsensos 

virksomhed, strategi, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.  

6.1.5 Ændrede handelsvilkår eller andre begrænsninger 

Når Monsenso skal sælge løsninger til kunder nationalt og internationalt, kan der komme ændringer i nationale 

eller regionale standarder, sikkerhedskrav eller lovgivning, som kan gøre det nødvendigt for Monsenso at ændre 

på produkterne eller forsinke eller opgive salg til kunder i de pågældende lande eller områder. Dette kan påvirke 

Selskabets udviklingsomkostninger samt forventede salgsvolumen og dermed føre til budgetafvigelser og 

negativ indvirkning på Selskabets omsætning og indtjening. 

Monsensos software er medicinsk udstyr omfattet af bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om 

medicinsk udstyr (”Bekendtgørelsen”), der implementerer Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om 

medicinsk udstyr (”Direktivet”). Monsensos software er p.t. klassificeret som medicinsk udstyr under klasse I 

(aktivt medicinsk udstyr, ikke invasivt-udstyr). Med henblik på lovligt at kunne markedsføre, forhandle, 

distribuere og tage softwaren i brug har Monsenso opnået certificering i henhold til de relevante nationale 

standardarder DS/EN ISO 13485:2016 og ISO/IEC 27001:2013. Derudover har Monsenso gennemført proceduren 

for EF-overensstemmelseserklæring, udarbejdet EF-overensstemmelseserklæring og forsynet softwaren med 

CE-mærkning. Monsenso har endvidere siden 5. februar 2016 været registreret hos Lægemiddelstyrelsen som 

fabrikant af medicinsk udstyr i overensstemmelse med Bekendtgørelsens registreringskrav. 

Fra og med den 26. maj 2020 finder MDR anvendelse. MDR skærper de generelle regler vedrørende 

markedsføring og overvågning af medicinsk udstyr og ophæver Direktivet. Monsensos software skal senest den 

27. maj 2024 opfylde betingelserne for medicinsk udstyr i klasse IIa. Dette er i overensstemmelse med 

Monsensos langsigtede regulatoriske strategi. Som led i forberedelsen af re-klassifikationen af Monsensos 

software har Monsenso gennemført implementering og certificering i henhold til EN ISO 13485 og løbende 

opdateret den tekniske fil, så den opfylder betingelserne for medicinsk udstyr i klasse IIa inden ovennævnte 

tidsfrist. Monsensos software har siden 6. juli 2016 været registreret som medicinsk udstyr i klasse 1 hos 

Department of Health i Australien. I USA har FDA på anmodning fra Monsenso den 2. december 2016 oplyst, at 

FDA i overensstemmelse med sine retningslinjer for mobile medicinske applikationer påtænker at udnytte sin 

diskretionære ret til ikke at håndhæve kravene under Federal Food, Drug and Cosmetic Act i relation til 

Monsensos applikation. 

Når Monsenso sælger løsninger til det farmaceutiske marked og sundhedssektoren, kan der forekomme 

ændringer i regulatoriske retningslinjer, krav eller lovkrav fx indenfor (men ikke begrænset til) Medical Device 

Regulation og persondatalovgivning. Sådanne ændringer kan udgøre en begrænsning, som kan stille nye krav til 

produktløsningerne og gøre det nødvendigt for Monsenso at ændre på produkterne eller forsinke eller forhindre 

salg til kunder i de pågældende lande eller områder. Dette kan påvirke Selskabets udviklingsomkostninger samt 
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forventede salg og dermed føre til budgetafvigelser og negativ indvirkning på Selskabets omsætning og 

indtjening. 

6.1.6 Politiske risici 

Selskabets aktiviteter er initieret og koordineres fra Danmark, men aktiviteter sker også internationalt gennem 

samarbejdspartnere for at genere international omsætning fra salg af Selskabets løsninger og produkter. Risiko 

kan forekomme pga. ændringer i lovgivning, beskatning, told, import- og eksportrestriktioner, 

handelsbetingelser, valutakursreguleringer, valutariske restriktioner, GDPR, forsikringssystemer eller andre 

betingelser, som påvirker virksomheder på de internationale markeder. Selskabet kan også blive påvirket af 

faktorer relateret til politisk eller økonomisk usikkerhed i disse lande. Disse forskellige faktorer kan have negativ 

konsekvens for Selskabets forretning, omdømme, omsætning, indtjening og finansielle position. 

6.1.7 Risiko for cykliske faktorer 

Eksterne faktorer som udbud og efterspørgsel, cykliske opsving eller fald, inflation eller renteudsving kan 

påvirke omsætning og omkostninger. Da Monsensos internationale forretning, omsætning eller omkostninger 

kan blive påvirket af sådanne faktorer, som ligger uden for Selskabets kontrol, vil det dermed kunne påvirke 

Selskabets forretning og profitabilitet negativt. 

6.1.8 Omprioritering eller organisatoriske ændringer hos kunder og partnere 

Såfremt en strategisk eller taktisk omprioritering af fokus hos kunder og partnere finder sted, eller såfremt 

nøglepersoner og beslutningstagere hos kunder og partnere omkring brug af Monsensos løsning og samhandel 

med Monsenso skiftes ud (både i relation til jobskifte, organisationsændringer og eventuelt opkøb, fusion, 

opsplitning), er der risiko for langsommere implementering, opsigelse eller manglende forlængelse og udvidelse 

af indgåede aftaler med deraf følgende tab af fremtidig omsætning og indtjening.  

6.2 Risici forbundet med Monsensos virksomhed 

6.2.1 Risiko for brud på datasikkerheden  

Uanset at Selskabet prioriterer datasikkerhed højt og er ISO 27001 certificeret, er der en risiko for, at der enten 

pga. fejl og mangler i produktet, for hvilke Monsenso er ansvarlig, opstår brud på love eller regler om 

datasikkerhed. Dette kan medføre, at Monsenso ifalder bødestraf og eventuelt vil kunne blive mødt med bøde- 

og erstatningskrav, som kan få negativ indvirkning på Selskabets driftsresultater og finansielle stilling samt 

Selskabets omdømme, hvilket potentielt vil kunne udgøre en trussel mod Selskabets evne til at overleve. 

Uanset om Selskabet ikke bryder love og regler om datasikkerhed, kan et eventuelt brud på datasikkerhed 

medføre læk af persondata, som kan skabe negativ omtale af Selskabet og dets produkter samt ydelser og få 

negativ indvirkning på Selskabets driftsresultater og finansielle stilling. 

Med den intensiverede cyberkriminalitet og hacking er der en risiko for, at enten Monsenso eller nogle, som 

Monsenso samarbejder med, vil kunne blive udsat for cyberangreb og hacking, hvilket vil kunne medføre 

driftsforstyrrelser og nedbrud af Monsensos løsning og/eller de IT-systemer, som løsningen benytter.  
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6.2.2 Monsensos evne til at eksekvere i henhold til vækstplanen 

Monsenso er gennem 6 år vokset og har skabt positive resultater gennem tæt samarbejde med kunder og 

opbygning af et teknologisk godt produkt. Med vækstplanen skal Selskabet transformeres fra at være en lille 

virksomhed i sin initiale kommercialiseringsfase til at blive en mellemstor virksomhed baseret på en SaaS 

salgsmodel, hvor omsætningen genereres internationalt på langt flere kunder i forskellige markeds- og 

kundesegmenter. Dette forudsætter bl.a. en udvidelse af organisationen indenfor både salg & marketing, 

implementering & support, produktudvikling & data science samt administration. Såfremt Direktionen, 

Bestyrelsen og organisationen som helhed ikke formår at eksekvere i henhold til vækstplanen, eller 

udefrakommende forhold ændrer præmisserne herfor, vil det kunne påvirke Selskabets driftsresultat og 

finansielle position væsentligt i negativ retning. 

6.2.3 Monsensos omsætning bygger i dag på relativt få store kundesager 

Monsensos omsætning i 2019 blev skabt af 27 kunder og projekter, hvoraf de seks største tegnede sig for 69 % af 

omsætningen og de to største for 33 %. Selskabet har de seneste år haft fokus på at udvikle en stærk IT - løsning 

og opbygge et samarbejde med centrale kunder, partnere og forskningskonsortier, som hver især er førende 

indenfor deres felt, og som har satset på Monsenso som primær samarbejdspartner til et af deres strategiske 

vækstområder. Hvis en eller flere kunder og samarbejdspartnere vælger at stoppe eller reducere samarbejdet 

med Monsenso, kan dette medføre en betydelig reduktion i Selskabets driftsmæssige indtægter og dermed få 

stor negativ indflydelse på Selskabets resultatdannelse og finansielle position.   

6.2.4 Monsenso er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere 

Monsenso er en vidensintensiv virksomhed og Selskabets ledelse har lagt en ambitiøs vækststrategi. For at 

understøtte denne vækststrategi er det Ledelsens vurdering, at der er behov for løbende at ansætte flere 

medarbejdere. Det er især tekniske og kommercielle ressourcer som softwareudviklere, dataspecialister, 

projektledere, konsulenter og salgs- og markedsføringspersonale, der vil være i fokus. Der er, og kan fortsat 

være, betydelig efterspørgsel efter dygtige medarbejdere med de nævnte kompetencer, og det vil derfor kunne 

være svært for Monsenso at tiltrække og fastholde sådanne medarbejdere. Hvis ikke Monsenso formår at 

fastholde samt ansætte dygtige medarbejdere i det tempo, som er nødvendigt for den i 

Virksomhedsbeskrivelsen forudsatte udvikling indenfor bl.a. produktudvikling og salg/marketing, vil det kunne 

påvirke Selskabets innovationskraft, kvaliteten i og hastigheden af produktudvikling og produktimplementering, 

samt forsinke og forhindre produktlanceringer og salg. Dette vil kunne få negative konsekvenser for Monsensos 

vækst og dermed føre til forringelse af Selskabets omsætning og indtjening. For at skabe den nødvendige vækst, 

skal Selskabet finde nye udviklere, implementerings-/supportpersonale og salgs- og marketingspersonale, som 

kan være omkostningstunge i et marked med fuld beskæftigelse. Der er ligeledes en risiko for, at medarbejdere 

med specifik viden forlader Monsenso uden sikkerhed for, at Selskabet kan finde egnede afløsere. Dette kan 

resultere i øgede omkostninger til lønninger og medføre en negativ indvirkning på Monsensos virksomhed, 

strategi, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling. Både Direktion, Ledelse og nøglemedarbejdere er 

omfattet af Selskabets warrantprogram, og Direktionen og stifterne af Selskabet er omfattet af 

konkurrenceklausuler, som kan benyttes til at begrænse muligheden for at vigtige medarbejdere påbegynder 

konkurrerende virksomhed.  
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6.2.5 Kvaliteten af Monsensos løsning kan vise sig ikke at være tilstrækkelig til 

storskalaimplementering 

Eftersom Monsenso er en ung virksomhed med begrænsede ressourcer, er der risiko for, at det viser sig, at 

Selskabets løsning ikke er tilstrækkelig robust, skalerbar eller brugervenlig til at supportere implementering i 

stor skala, som er forudsætningen for vækstplanen. Dette kan forårsage, at indgåede aftaler kan blive opsagt 

eller ikke forlænges, og nysalg kan blive sværere med heraf følgende risiko for tab af forventet fremtidig 

omsætning og indtjening.  

6.2.6 Monsenso er afhængig af tekniske samarbejdspartnere og leverandører 

Monsenso benytter sig af hostingpartners eller andre samarbejdspartnere og leverandører (som fx men ikke 

begrænset til hosting-leverandørerne Microsoft og OVH). I tilfælde af at deres sikkerhed eller almindelige drift 

bliver kompromitteret (fx ved kortere eller længerevarende nedbrud, ustabilitet eller manglende funktionalitet), 

kan det have en negativ indvirkning på Monsensos evne til at betjene sine kunder, Monsensos produkters 

funktionalitet og evnen til at sælge yderligere løsninger til samme kunder eller sælge løsningen i stor skala. 

Tilsvarende er Selskabets løsning afhængig af fortsat at kunne tilgås via markedspladser som Apples AppStore 

og Googles Google Play. I værste fald vil det kunne indebære, at Selskabet misligholder kontraktmæssige 

forpligtelser og dermed indebære risiko for tab af kontrakter, kunder og fremtidigt salg, ekstraordinære 

omkostninger, faldende omsætning, indtjening og potentielle erstatningskrav eller andre krav mod Monsenso, 

som Monsenso ikke med sikkerhed vil kunne kræve erstattet fra sine samarbejdspartnere og leverandører eller 

nødvendigvis selv vil kunne honorere, hvilket kan udgøre en risiko for Selskabets overlevelse.   

6.2.7 Anvendelsen af komponenter udviklet af tredjeparter og open source-teknologier  

Monsenso benytter en række komponenter udviklet af tredjeparter, herunder Open source-teknologier, i sin 

løsning. Monsenso vil også fremadrettet i sin fortsatte videreudvikling af produktet og funktionalitet være 

afhængig af, at fremtidige versioner af tredjeparts systemer og teknologier fortsat er åbne og vil kunne 

integreres og fungere sammen med Monsensos løsning. Eksempler på disse nuværende og fremtidige 

teknologier kan være (men er ikke begrænset til) databaser, mobil-operativsystemer, browsere, Wearables, 

sundhedsinformationssystemer mv. Implementeringen af disse teknologier i  Monsensos løsning er 

ressourcekrævende at udvikle og har stor betydning for Monsensos løsnings ydeevne.  

Der er risiko for, at Monsenso ikke vælger de rette teknologier eller disse tredjeparts teknologier vælger at 

reducere muligheden for, at andre løsninger (som fx Monsenso) kan fungere og operere sammen med eller 

integreres i deres teknologi, eller at disse teknologier bliver opkøbt eller andre operativsystemer tager over, 

hvilket vil kunne få negativ betydning for Monsensos konkurrenceevne og dermed opnåelse af de forudsatte 

kommercielle mål.   

6.2.8 Monsenso er afhængig af IPR (intellectual property rights)   

Selskabet har varemærkeregistreret sin løsning og sine brands i en række lande og er afhængig af sin evne til at 

sikre sig immaterialretlig beskyttelse af sin løsning, samt indsende, få udstedt og kunne vedligeholde 

nuværende og fremtidige varemærkeregistreringer, eventuelle fremtidige patentansøgninger og andre metoder 

til beskyttelse af Selskabets immaterielle rettigheder og viden. Der en risiko for, at Monsenso ikke kan blive enige 

med sine forskningspartnere om erhvervelse eller licenserne af IP-rettigheder for at kunne kommercialisere den 
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nyudvikling, som partnerne har lavet og indbygget i Monsensos løsning (fx. behandlingsindhold i EcoWeB 

projektet). Der er ligeledes en risiko for, at fremtidige ansøgninger om immaterialretlig beskyttelse muligvis ikke 

resulterer i, at disse godkendes eller fører til tvister pga. eventuelt modhold og indsigelser fra tredjemand. Alle 

disse forhold vil kunne medføre forsinkelse og i værste fald forhindre kommercialisering med deraf afledt 

negativ effekt på Selskabets aktiviteter og økonomiske udvikling.  

6.2.9 Selskabet kan blive involveret i rets-, voldgiftssager og andre tvister 

Monsenso har en lang række kontraktforhold med forskellige interessenter, herunder leverandører, kunder, 

samarbejdspartnere og medarbejdere. Uanset at Selskabet ikke aktuelt er involveret i rets- eller voldgiftssager, 

er der en risiko for, at Monsenso i fremtiden kan blive mødt med erstatningskrav eller bliver involveret i rets- eller 

voldgiftssager og tvister i øvrigt. Uanset udfaldet af sådanne tvister, og uanset at Selskabet forsøger at reducere 

sådanne risici ved forsikringsmæssig afdækning (bl.a. erhvervsansvars- og produktansvarsforsikringer), er der en 

risiko for, at sådanne tvister, rets- og voldgiftssager m.v. vil kunne forsinke, forhindre eller på anden måde 

påvirke Selskabets driftsmæssige aktiviteter og vil derudover kunne påføre Selskabet betydelige omkostninger, 

som dermed kan få en negativ indvirkning på Monsensos virksomhed, driftsresultat og økonomiske forhold.  

Eftersom Monsensos løsning anvendes inden for sundhedsområdet til monitorering, diagnosticering og 

behandling, herunder medicinering af personer med mentale lidelser, og da løsningen i fremtiden muligvis vil 

kunne anvendes i forhold til andre typer lidelser og sygdomme, er der risiko for, at Monsensos løsning blandt 

andet på grund af fejlanvendelse, fejl i løsningen eller driftsforstyrrelser eller andre uregelmæssigheder i den 

datainfrastruktur, som løsningen indgår i, kan medføre fejl i monitorering, diagnosticering og behandling, 

herunder fejlmedicinering. Dette vil kunne forværre patienters helbredstilstand og i værste fald forvolde skade 

på helbred og liv, og Monsenso vil i den forbindelse, og særligt i visse geografiske markeder som USA, kunne 

risikere at blive involveret i rets- eller voldgiftssager og blive mødt med erstatningskrav samt eksponere 

Monsenso for betydelige omkostninger til advokatbistand og sagsførelse, som enten vil kunne overstige 

dækningssummerne under Selskabets forsikringer eller helt være undtaget fra forsikringsdækning. Dette vil 

kunne påføre Monsenso så betydelige omkostninger og tab, at Selskabet vil kunne gå konkurs eller komme 

under anden form for insolvensbehandling med den konsekvens, at Selskabets aktionærer risikerer at miste 

hele deres investering.      

6.2.10 Monsensos forsikringer dækker ikke alle typer tab og forpligtelser. 

Ledelsen vurderer, at Monsenso har en sædvanlig og tilstrækkelig forsikringsdækning i forhold til karakteren af 

og omfanget af Monsensos virksomhed. Forsikringerne indeholder sædvanlige bestemmelser om selvrisiko, 

dækningsmaksima og dækningsundtagelser. Hvis en eller flere begivenheder opstår, som måtte vise sig ikke at 

være forsikringsmæssigt afdækket, kan det påføre Selskabet betydelige omkostninger og tab og dermed få en 

væsentlig negativ indvirkning på Selskabets resultat og finansielle stilling. 

6.3 Risici forbundet med Monsensos finansielle stilling 

6.3.1 Monsenso opnår ikke de fremtidige budgetterede resultater  

Der er en risiko for, at budgetterede resultater ikke realiseres. Resultaterne kan blive ringere end budgetteret på 

grund af en flerhed af faktorer, herunder fx lavere omsætning, højere omkostninger eller større driftsmæssige 
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afskrivninger og/eller hensættelser end forventet. Eksterne forhold, der kan påvirke Monsensos budgetterede 

resultat, kan bl.a. være uventede ændringer i konkurrenceforholdene eller en ufordelagtig udvikling i markedet. I 

tilfælde af at Monsenso ikke realiserer fremtidige budgetterede resultater, kan det få negativ indvirkning på 

Monsensos virksomhed, omdømme, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling. 

6.3.2 Monsenso kan få behov for yderligere kapital 

Monsenso har fokus på at skabe høj vækst. Det kan ikke udelukkes, at Selskabet vil kunne blive bragt i en 

situation, hvor det vil være nødvendigt eller hensigtsmæssigt at tilvejebringe yderligere egen- eller 

fremmedkapital for at fortsætte driften og realisere den eksisterende strategi eller ændringer heri.  

Selskabets ledelse vurderer løbende sit kapitalberedskab i forhold til Monsensos aktuelle og kommende 

aktiviteter. Hvis yderligere kapitalfremskaffelse måtte vise sig nødvendig, er der en risiko for, at yderligere eller 

tilstrækkelig kapital ikke vil kunne tilvejebringes, hvilket vil kunne medføre en risiko for, at Selskabet kan gå 

konkurs, hvorved investorerne risikerer at miste hele deres investering. Hvis en kapitalfremskaffelse kan 

gennemføres, er der en risiko for, at dette kun vil kunne ske på sådanne vilkår, at der vil ske en såvel økonomisk 

som stemmemæssig udvanding af de eksisterende aktionærer. 

6.3.3 Monsenso kan få forringede finansieringsmuligheder  

Selskabets har pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen ingen driftskredit til rådighed. Der er en risiko for, at 

Selskabets fremtidige pengestrømme kan gøre det nødvendigt for Selskabet at etablere og udnytte en sådan 

driftskredit med sin bankforbindelse. Desuden er der en risiko for, at Selskabets bankforbindelse ikke vil yde en 

sådan kredit eller opsige eller nedskrive en fremtidig kreditfacilitet, hvilket kan medføre, at Selskabet får et 

finansieringsbehov enten til indfrielse af en helt/delvist udnyttet facilitet eller til afdækning af dets fremtidige 

finansieringsbehov, hvilket kan medføre risiko for, at Selskabet kan gå konkurs, hvorved investorerne risikerer at 

miste hele deres investering.   

6.3.4 Eksponering for valutakursudsving  

En betydelig del af Monsensos salg sker til udenlandske kunder og Monsenso afdækker i dag ikke sin 

valutarisiko. Der faktureres p.t. i Euro (EUR) og en mindre del i US Dollar (USD), Britiske Pund (GBP) samt 

Australske Dollar (AUD). Der er en risiko for, at udviklingen på valutamarkedet på valutakryds mellem DKK, EUR, 

GBP, USD, AUD og fremtidige valutaer, som Monsenso måtte afholde omkostninger eller generere indtægter i, 

kan være ugunstig for Selskabets valutakurseksponering, hvilket kan påføre Monsenso tab eller reducere den 

forventede indtjening. Realisering af strategiplanen indebærer en stigning i omsætningen, hvilket indebærer en 

forøgelse af eksponeringen for valutakurstab. Såfremt valutakurstabsrisikoen aktualiseres, kan det få en negativ 

indvirkning på Monsensos omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.  

6.3.5 Placering af Nettoprovenuet fra Udbuddet  

Indtil det forventede Nettoprovenu fra Udbuddet er anvendt til de planlagte investeringer, er det Selskabets 

hensigt at anbringe Nettoprovenuet i rentebærende værdipapirer med kort løbetid og tilsvarende placeringer 

med lav risiko. Uanset at denne anbringelse, indebærer en lav risiko, kan nationale- og geopolitiske forhold, 

ændringer i risikovurderingerne på de internationale kapitalmarkeder og ændringer i investorers 

investeringspræferencer indebære kursændringer eller påvirke omsætteligheden af de aktiver, som Selskabet 
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har investeret i. Dette indebærer en risiko for, at Selskabet taber dele af det investerede Nettoprovenu, hvilket 

kan vanskeliggøre Selskabets evne til at forfølge sin strategi og dermed påvirke Selskabets resultat, soliditet og 

finansielle stilling negativt. 

6.4 Generelle risici forbundet med Udbud og Optagelse til handel 

6.4.1 Aktionærerne kan få et negativt eller nul-afkast på investeringer i Selskabet  

Aktionærernes afkast på deres investering i Selskabet er afhængigt af, hvordan Selskabet udvikler sig i 

fremtiden. Selskabet har for nærværende et positivt cash flow fra driften, men en implementering af Selskabets 

vækststrategi vil betyde, at cash flowet fra driften i en årrække bliver negativ, og det kan ikke med sikkerhed 

siges, hvornår Selskabet igen opnår et positivt cash flow fra driften. I tilfælde af at Selskabet ikke formår at skabe 

positivt cash flow fra driften, inden Nettoprovenuet fra Udbuddet er blevet anvendt, og Selskabet ikke senest på 

det tidspunkt har formået at rejse yderligere kapital, kan Selskabet risikere at gå konkurs eller komme under 

anden insolvensbehandling, hvorved investorernes investering i Selskabets aktier kan gå helt eller delvist tabt.  

6.4.2 Selskabets eksisterende større aktionær kontrollerer en væsentlig del af Aktierne  

Efter gennemførelsen af Udbuddet vil eksisterende større aktionærer eje:  

• Ved gennemførelsen af Minimumsudbuddet:  76,77 % af Aktierne  

• Ved gennemførelsen af Maksimumsudbuddet: 72,38 % af Aktierne 

Den beskrevne fordeling af Aktierne indebærer, at de eksisterende større aktionærer (se punkt 7.4.1) dvs. 

Monsenso Holding ApS, Monsenso Holding ll ApS og Monsenso Holding lll ApS) samt CEO Thomas Lethenborg 

tilsammen har et antal stemmer, som gør det muligt for dem ved fælles stemmeafgivning at afgøre eller i 

væsentligt omfang udøve indflydelse på anliggender, som bliver forelagt aktionærerne til godkendelse. Dette 

gælder blandt andet vedtægtsændringer, valg og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse af 

regnskab og forslag om udbyttebetalinger. De eksisterende aktionærer har mulighed for at kontrollere 

Selskabets Bestyrelse og virksomhed via deres aktiebeholdninger og stemmeret på generalforsamlingen. 

Koncentrationen af ejerskab kan påvirke markedskursen på Aktierne. Ejerskabsstrukturen kan blandt andet 

forhindre visse transaktioner, som indebærer faktiske eller potentielle ændringer i kontrollen over Selskabet. 

Dette kunne fx være fusion, sammenlægning, overtagelsestilbud eller en anden form for transaktion, som ellers 

ville kunne have positiv indvirkning på Aktiernes markedskurs. 

6.4.3  Aktiens likviditet er begrænset, eftersom der er en begrænset mængde Aktier i fri 

handel  

Efter gennemførelsen af Udbuddet vil der stadig være en stor koncentration af Aktierne, idet stifterne fortsat vil 

eje en betydelig andel heraf. Hvis disse aktionærer vedbliver med at eje deres aktier, og der ikke foretages 

kapitaludvidelser ved udstedelse af Nye Aktier, kan der være beskeden likviditet i Selskabets Aktier. Det 

indebærer, at andre aktionærers muligheder for at sælge aktier på det tidspunkt og i det antal, der ønskes, kan 

være vanskeligt eller umuligt, ligesom en beskeden likviditet i Selskabets Aktier kan indebære større 

kursfølsomhed, idet selv små handelsposter og/eller få handler kan påvirke handelskursen væsentligt i positiv 

eller negativ retning. Derudover kan det have en negativ betydning for Aktiens handelskurs, at få aktionærer ejer 
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en stor del af det samlede antal Aktier, da potentielle investorer kan betragte det som værende negativt at eje 

Aktier i et Selskab med få store aktionærer,  

6.4.4 Udnyttelse af eksisterende warrantprogram vil udvande eksisterende og nye aktionærer 

Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er der udstedt 174.483 warrants (aktietegningsretter) til medarbejdere, 

Ledelse og Bestyrelse, der giver ret til tegning af i alt 1.744.830 aktier i Selskabet. Hvis Udbuddet gennemføres og 

alle warrants udnyttes, vil udvandingseffekten i forhold til både de Eksisterende Aktionærer og de Nye 

Aktionærer være på 11,67 % ved Maksimumsudbuddet og 12,29 % ved Minimumsudbuddet. Selskabets 

vedtægter indeholder tillige bemyndigelsesbestemmelser til Bestyrelsen om udstedelse af yderligere warrants, 

som hvis de udnyttes, og indehaverne af tildelte warrants tegner nye aktier på grundlag heraf, vil det medføre en 

yderligere udvandingseffekt i forhold til både Eksisterende og Nye Aktionærer. 

6.4.5 Udstedelse af yderligere Aktier i Selskabet kan udvande alle andre aktionærer 

Selskabet kan efter gennemførelsen af Udbuddetigen få behov for eller ønske at rejse yderligere finansiering ved 

gennemførelse af et nyt udbud af Aktier, og Bestyrelsen er i vedtægterne bemyndiget til at kunne udstede nye 

aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Dette kan være begrundet i mange forhold, herunder 

behovet for at finansiere eventuelle virksomhedsopkøb eller udnyttelse af andre vækstmuligheder, der måtte 

opstå, foretagelse af yderligere investeringer i Selskabet, ønsket om adgang til nye produkt- eller geografiske 

markeder eller til at realisere andre forretningsmæssige målsætninger. Som resultat af sådanne 

kapitaludvidelser kan Selskabets eksisterende aktionærer afhængig af udbudsformen og udbudsstrukturen 

risikere, at de bliver udvandet både i relation til deres kapitalandele.  

6.4.6 Selskabets evne til at udbetale udbytte  

Det er Bestyrelsen som sammen med aktionærerne på generalforsamlingen i Selskabet fastlægger 

udbyttepolitikken. Eftersom Monsenso er i en vækstfase, og Virksomhedens strategiplan forudsætter, at 

Virksomhedens eventuelle driftsindtjening og likvide kapitalberedskab anvendes til at forstærke og udbygge 

forretningen, er Bestyrelsens nuværende udbyttepolitik, at der ikke skal foretages udbytteudlodninger til 

aktionærerne. Desuden har Selskabet over for Vækstfonden påtaget sig en udbyttebegrænsningspligt, indtil 

kreditfaciliteten er indfriet. Der kan generelt ikke gives sikkerhed for, at Monsensos resultater på sigt vil give 

mulighed for at betale udbytte til aktionærerne. Monsensos evne til at foretage udbytteudlodninger kan blive 

forringet, hvis nogle af de risici, der er beskrevet i denne Virksomhedsbeskrivelse, materialiserer sig.  
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7 Juridiske forhold  

7.1 Navn og hjemsted  

Monsenso A/S er registreret i Erhvervsstyrelsen med: 

CVR-nummer: 35517391  

LEI kode 52990024UWU19T5URJ57 

Selskabets hovedkontor er på adressen: 

Ny Carlsbergvej 80 

1699 København V 

7.2 Stiftelsesdato og lovvalg 

Monsenso A/S blev stiftet den 11. oktober 2013 som et anpartsselskab og er stiftet og indregistreret i Danmark. 

Den 31. marts 2020 blev Selskabet omdannet til et aktieselskab. 

Selskabet er underlagt dansk ret. 

7.3 Vedtægtsmæssige formål  

Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber eller deltagelse i joint ventures og andre 

samarbejder at drive IT virksomhed inden for helbreds- og sundhedsområdet i form af salg af IT 

konsulentydelser, udvikling af, handel med og produktion af software og applikationer, dataudstyr, datatilbehør 

samt dertil knyttet service og support, herunder IT service, systemintegration, etablering af IT kommunikation, 

netværksetablering, hosting, outsourcing og uddannelse samt enhver anden efter bestyrelsens skøn dermed 

forbundet virksomhed. 

7.4 Koncernforhold 

Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen består ejerkredsen af Monsenso af tre selskaber samt af Direktion, 

medarbejdere og Bestyrelse, som har tegnet aktier i Monsenso A/S i forbindelse med aktieudvidelser og ved 

udnyttelse af warrants i Selskabet. 

De tre selskaber, som er aktionærer i Monsenso A/S, er ejet af en del minoritetsaktionærer samt enkelte store 

aktionærer. 
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Figur 24: Ejerforhold i Monsenso A/S pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen 

 

7.4.1 Store aktionærer pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen 

Bestyrelsens næstformand Jakob Eyvind Bardram er med  sit 100 % ejede selskab Bardram.Net ApS 

hovedaktionær med et samlet indirekte  ejerskab af Aktierne i Monsenso A/S på 29.61 % af aktierne før 

Udbuddet ved en ejerandel på: 

47,5 % af anparterne i Monsenso Holding ApS,  svarende til 26.48 % af Aktierne i Monsenso A/S 

6,3 % af anparterne i Monsenso Holding ll ApS,  svarende til 0,62 % af Aktierne i Monsenso A/S 

8,9 % af anparterne i Monsenso Holding lll ApS,  svarende til 2,51 % af Aktierne i Monsenso A/S 

 

Mads Maersk Frost er større aktionær med et indirekte ejerskab i Monsenso A/S på 14,58 % af aktierne før 

Udbuddet ved en ejerandel på: 

26,16  % af anparterne i Monsenso Holding ApS svarende til 14,50 % af Aktierne i Monsenso A/S 

0,81 % af anparterne i Monsenso Holding ll ApS svarende til 0,08 %    af Aktierne i Monsenso  A/S 

 

CEO Thomas Lethenborg er aktionær med et samlet direkte og indirekte ejerskab i Monsenso A/S på 5,61 %  af 

aktierne før Udbuddet: ved en ejerandel på¨: 

4,69 %  % af Aktierne i Monsenso A/S 

1,13 % af anparterne i Monsenso Holding  ApS svarende til 0,30 % af Aktierne i Monsenso A/S 

6,25  % af anparterne i Monsenso Holding ll ApS svarende til 0,62 % af Aktierne i Monsenso A/S 

 

Alle andre aktionærer har direkte og/eller indirekte under 5 % af Aktierne i Monsenso A/S før Udbuddet. 

Monsenso A/S

Monsenso
Holding ApS

Monsenso
Holding II ApS

Monsenso
Holding III ApS

Bestyrelse (0.93%)
Direktion (4.69%)

Medarbejdere (0.37%)

55.74% 10.02% 28.25% 5.99%
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7.4.2 Direktionens og Bestyrelsens ejerskab af selskabet 

Direktion og den øvrige Bestyrelse er ligeledes aktionærer i holdingselskaberne. Nedenstående figur 25 viser 

Direktions- og Bestyrelsesmedlemmers direkte og indirekte ejerskab pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen. 

Navn Stilling                         
Vurdering af 

uafhængighed 

Direkte og 

indirekte 

ejerandel 

Jukka Pekka Pertola Bestyrelsesformand                    uafhængig 1,54 % 

Jakob Eyvind Bardram Bestyrelsesnæstformand Ikke uafhængig 29,61 % 

Thomas Knudsen Bestyrelsesmedlem uafhængig 3,51 % 

Jeppe Øvli Øvlesen Bestyrelsesmedlem uafhængig 3,20 % 

Thomas Lethenborg Adm. direktør uafhængig 5,61 % 

Figur 25: Ledelsens og Bestyrelsens ejerskab af Monsenso A/S 

Jukka Pekka Pertola har indirekte ejerskab gennem anparter i Monsenso Holding ApS, Monsenso Holding ll ApS, 

Monsenso Holding lll ApS samt direkte ejerskab i Monsenso A/S. 

Thomas Knudsen har indirekte ejerskab gennem anparter i Monsenso Holding ApS, Monsenso Holding ll ApS, 

Monsenso Holding lll ApS samt direkte ejerskab i Monsenso A/S. 

Jeppe Øvli Øvlesen har indirekte ejerskab gennem  anparter i Monsenso Holding ApS, Monsenso Holding ll ApS, 

Monsenso Holding lll ApS samt direkte ejerskab i Monsenso A/S. 

Thomas Lethenborg har indirekte ejerskab gennem anparter i Monsenso Holding ApS, Monsenso Holding ll ApS, 

Monsenso Holding lll ApS samt direkte ejerskab i Monsenso A/S. 

7.5 Større aktionærer og aktionærsammensætning før og efter Udbuddet 

Aktionærsammensætningen pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen og før Udbuddet er illustreret i nedenstående 

figur 26. 

Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen og før Udbuddet 

Før Udbuddets gennemførelse 

Navn Antal Aktier pr. 

Virksomheds-

beskrivelsesdatoen 

Ejerandel af Aktier pr. 

Virksomheds- 

beskrivelsesdatoen 

Monsenso Holding ApS 5.263.160 55,74 % 

Monsenso Holding ll ApS 946.170 10,02 % 
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Monsenso Holding lll ApS 2.667.170 28,25 % 

Thomas Lethenborg 442.824 4,69 % 

Bestyrelse, Ledelse og 

medarbejdere samlet X) 

Direkte ejerskab XX) 

123.010 1,30 % 

Total 9.441.880 100 % 

Efter Udbuddets gennemførelse 

Navn Antal Aktier i alt  efter 

Udbuddet ved 

minimumtegning 

Ejerandel af Aktier og  

stemmer ved gennemført  

Tegning 

Monsenso Holding ApS 5.263.160 42.24 % 

Monsenso Holding ll ApS 946.170 7,59 % 

Monsenso Holding lll ApS 2.667.170 21,40 % 

Thomas Lethenborg 461.724 3,71 % 

Bestyrelse, Ledelse og 

medarbejdere samlet X) 

Direkte ejerskab XX) 

227.779 1,83 % 

Antal Aktier udover i Udbuddet  2.895.199 23,23 % 

Total 12.460.748 100 % 

Navn Antal Aktier i alt  efter 

Udbuddet ved 

maksimumtegning 

Ejerandel af Aktier og  

stemmer ved gennemført  

Tegning 

Monsenso Holding ApS 5.263.160           39,83 % 

Monsenso Holding ll ApS 946.170 7,16 % 

Monsenso Holding lll ApS 2.667.170 20,18 % 

Thomas Lethenborg 461.724 3,49 % 

Bestyrelse, Ledelse og 

medarbejdere samlet X) 

Direkte ejerskab  XX) 

227.779 

 

1,72 % 

Antal aktier udover i Udbuddet 3.649.916 27,62 % 
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Total               13.215.465 100  % 

Figur 26: Større aktionærer og aktionærsammensætning før og efter Udbuddet 

X)  Antal aktier pr.  person i direkte ejerskab før Udbuddet 

     Bestyrelse:   Jukka Pertola (24.548 styk Aktier) Jeppe Øvli Øvlesen (31.158 styk Aktier), Thomas  

                                                            Knudsen (31.158 styk Aktier) 

     Ledende medarbejdere:  Nanna Iversen ( 32.102 styk Aktier), tidligere medarbejdere  (2.833 styk Aktier) 

    Se nye Aktier i punkt 8.22 

XX) betyder at der er et direkte ejerskab i Monsenso A/S. 

7.6 Nuværende warrantprogram 

Ved Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er der udstedt warrants til medarbejdere, Direktionen samt Bestyrelsen. 

Disse warrants er udstedt på forskellige tidspunkter i perioden 2015 til marts 2020 og kan udnyttes ved tegning 

af nye aktier i Selskabet senest 31. juli 2026. Dog har Selskabets administrerende direktør Thomas Lethenborg et 

warrantprogram, der løber til 1. januar 2028. 

Navn 

Antal af Aktier 

og stemmer 

ved udnyttelse af 

warrants 

Beløb der skal betales for 

alle warrants 

Pris pr. aktie 

(udnyttelseskurs) 

Medarbejdere og 

ledelse 

Udløb 31 juli 2026 

899.870                   89.987 DKK 0,10 DKK 

Bestyrelsen x) 

Udløb 31. juli 2024 

155.060 15.506 DKK 0,10 DKK 

Thomas Lethenborg 

Udløb 1. juli 2025 

344.950 868.032 DKK 

 

2,516 DKK 

i gennemsnit 

Thomas Lethenborg 

Udløb 1. januar2028 

           344.950 4.499.873 DKK 13,045 DKK 

Total 1.744.830 5.473.398 DKK N/A 

Figur 27: Warrantprogrammet før og efter Udbuddet 

x)  Inkl. Michael Palm Andersen, der som tidligere bestyrelsesmedlem  har 21.000 af disse warrants 
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7.7 Aflønning af Bestyrelsen  

Bestyrelsens aflønning forelægges hvert år til aktionærernes godkendelse på Selskabets ordinære 

generalforsamling.  

For regnskabsåret 2020 modtager Bestyrelsens medlemmer ikke noget kontant bestyrelseshonorar, men 

honoreres alene ved tildeling af warrants. Bestyrelsesformanden modtager således vederlagsfrit 20.000 

warrants, der giver ret til tegning af 20.000 Aktier à DKK 0,10 ved indbetaling af DKK 0,10 pr. Aktie, hvilket baseret 

på Udbudskursen modsvarer en kontantværdi på i alt DKK 106.000. Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 

hver vederlagsfrit 10.000 warrants, der giver ret til tegning af 10.000 Aktier à DKK 0,10 ved indbetaling af DKK 0,10 

pr. Aktie, hvilket baseret på Udbudskursen modsvarer en kontantværdi på DKK 53.000. De nævnte tildelinger er 

for et fuldt regnskabsår og er tildelt Bestyrelsens medlemmer ved beslutning den 4. marts 2020. Modning sker 

successivt 12 måneder efter tildeling. Alle tildelte warrants skal udnyttes senest 31. juli 2024 og kan kun udnyttes 

i på forhånd aftalte udnyttelsesvinduer. 

Det er Bestyrelsens forventning, at bestyrelseshonoraret for regnskabsåret 2021 vil blive ændret til et kontant 

honorar. 

7.8 Stemme og ejerskabsbegrænsninger  

Der er ikke stemmerets- eller ejerskabsbegrænsninger knyttet til Aktierne i Monsenso A/S. Hver Aktie på DKK 

0,10 giver én stemme. Der er kun én aktieklasse, og alle Aktier bærer samme stemmerettigheder. Det forhold, at 

de nuværende aktionærer vil have 72,38 %  ved Maksimumudbuddet og 76,77 % ved Minimumsudbuddet af de 

samlede stemmerettigheder i Monsenso efter gennemførelsen af Udbuddet indebærer, at de på 

generalforsamlinger i Monsenso vil have bestemmende indflydelse på en væsentlig del af de forslag, som kan og 

vil blive bragt til afstemning, herunder Bestyrelsens sammensætning, valg af revisor, godkendelse af årsrapport, 

ændring af vedtægter, fusioner og andet.  Aktionærernes ret til at deltage og stemme på Selskabets 

generalforsamlinger fastlægges ud fra det antal aktier, som aktionærerne hver især besidder og har noteret eller 

meddelt Selskabet med henblik på indførsel i Selskabets ejerbog pr. registreringsdatoen.  

En aktionærs besiddelse af Aktier i Selskabet opgøres på grundlag af de noteringer, der er foretaget i ejerbogen 

samt de meddelelser, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Registreringsdatoen er 

ifølge Selskabets vedtægter 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. En aktionær, der er berettiget til at 

deltage og stemme ved generalforsamlingen, skal som betingelse for deltagelse og stemmeafgivning senest 3 

hverdage før generalforsamlingens afholdelse have anmodet Selskabet om et adgangskort.        

7.9 Transaktioner med nærtstående 

Selskabets nærtstående parter udgøres pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen af medlemmer af Bestyrelsen og 

Direktionen.  

Nærtstående parter omfatter desuden de pågældende personers slægtninge samt virksomheder, hvori de 

pågældende personer har væsentlige interesser. Bortset fra som anført nedenfor, har Selskabet ikke indgået 

væsentlige transaktioner med nærtstående parter: 
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7.10 Lock-up periode for eksisterende aktionærer og forhåndstilsagn. 

Selskabets aktionærer, Monsenso Holding, Monsenso Holding ll, Monsenso Holding lll, Selskabets Ledelse og 

Bestyrelsen har over for Selskabets Certified Adviser påtaget sig en Lock-up forpligtelse, omfattende hele deres 

beholdning af Aktier samt tildelte, men ikke udnyttede warrants (som vil kunne udnyttes) pr. datoen for 

Virksomhedsbeskrivelsen.  Alle investorer, som har afgivet forhåndstilsagn, har tillige påtaget sig en Lock-up 

aftale på samme vilkår. Lock-up-perioden løber fra og med første handelsdag og 12 måneder frem. 

Nye Aktier, som selskaberne eller kapitalejerne i disse måtte tegne i forbindelse med Udbuddet, samt aktier 

modtaget i forbindelse med udnyttelse af warrants inden for Lock-up perioden, vil tillige være omfattet af Lock-

up forpligtelsen. Lock-up perioden løber fra og med  første handelsdag og 12 måneder frem.  Lock-up 

forpligtelsen indebærer, at aktionæren hverken direkte eller indirekte må sælge, udbyde til salg, overdrage, 

afhænde, udlåne, pantsætte eller på anden måde disponere over Aktierne i Selskabet. Lock-up forpligtelsen 

begrænser dog ikke de pågældende i overdragelse af Aktier til en juridisk enhed, der direkte eller indirekte 

kontrolleres af den pågældende aktionær, overdragelse af Aktier til den pågældende aktionærs pensionsdepot, 

overdragelse til nærtstående ved arv i forbindelse med aktionærens dødsfald eller accept af et eventuelt 

offentligt købstilbud på samtlige Selskabets Aktier, som fremsættes inden for Lock-up perioden.  

Ingen af de eksisterende aktionærer sælger Aktier i forbindelse med Udbuddet. 

7.11 Størrelse af aktiekapital og opdeling i aktieklasser  

Selskabets kapital er før Udbuddet DKK 944.188 fordelt på 9.441.880 styk Aktier á nominelt DKK 0,10. 

Selskabet har kun e’n aktieklasse. 

7.12 Udvikling i aktiekapital siden Selskabets Stiftelse  

Dato Begivenhed 

Nominel ændring 

i selskabskapital 

(DKK) 

Nominel 

selskabskapital 

efter ændring 

(DKK) 

Antal 

kapitalandele 

(anparter/ 

Aktier) 

(styk) 

Kurs 

11. okt. 

2013 

Stiftelsen af 

Selskabet 

500.000 500.000 5.000 100,00 

10. dec. 

2013 

Kontant 

kapitalforhøjelse 

10.000 510.000 5.100 200,00 

20. marts 

2014 

Kontant 

kapitalforhøjelse 

16.316 526.316 5.263,16 183,87 

29. okt.  

2014 

Kontant 

kapitalforhøjelse 

35.482 561.798 5.617,98 1.691,00 
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1. april 

2015 

Kontant 

kapitalforhøjelse 

175.562 737.360 7.373,60 2.848,00 

22. sep. 

2016 

Kontant 

kapitalforhøjelse  

81.951 819.311 8.193,11 4.068,57 

2. juni 

2017 

Kontant 

kapitalforhøjelse  

42.911 862.222 8.622,22 4.882,00 

19. okt. 

2018 

Kontant 

kapitalforhøjelse 

(warrantprogram-

udnyttelse) 

Kontant 

kapitalforhøjelse 

(warrantprogram-

udnyttelse) 

59.135 

 

 

212 

921.609 9.216,09 1.691,00 

 

 

100,00 

26. sep. 

2019 

Kontant 

kapitalforhøjelse 

(warrantprogram-

udnyttelse) 

22.579 944.188 9.441,88 100,00 

31. marts 

2020 

Omdannelse til 

Aktieselskab  

0 944.188 944.188  

1. maj 

2020 

Aktiesplit i forholdet 

1:10  

Ny pålydende værdi 

af Aktierne er DKK 

0,10 

0 944.188 9.441.880  

Figur 28: Udvikling i aktiekapital siden Selskabets stiftelse 

7.13 Bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen og udstede aktietegningsretter  

Efter punkt 5.1. i Selskabets vedtægter er Bestyrelsen indtil den 31. december 2020 bemyndiget til at udvide 

selskabskapitalen ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 377.358,50 og uden fortegningsret for 

Selskabets eksisterende aktionærer ved tegning til markedskurs og ved kontant indbetaling af tegningsbeløbet. 

Ved udstedelse af Nye Aktier i henhold til denne bemyndigelse skal de Nye Aktier have samme rettigheder som 

de eksisterende Aktier, og øvrige vilkår fastsættes af Bestyrelsen. Bestyrelsen har den 10. maj 2020 udnyttet 

bemyndigelsen til at træffe beslutning om at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt DKK 377.358,50 som 

grundlag for Udbuddet. 

Derudover har Selskabets Bestyrelse følgende bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen: 

Efter punkt 5.2 i Selskabets vedtægter kan Bestyrelsen indtil den 1. maj 2025 ad én eller flere gange træffe 

beslutning om at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 265.000 ved kontant indbetaling, konvertering 

af gæld eller ved apportindskud til markedskurs og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. 
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Bemyndigelsen skal sikre, at Bestyrelsen har en hurtig, fleksibel og effektiv adgang til at tilvejebringe likviditet  

eller tilpasse Selskabets kapitalstruktur fx ved opkøb af virksomheder.  Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen har 

Selskabets Bestyrelse ingen aktuelle planer om at udnytte bemyndigelsen. 

Efter punkt 5.3 i Selskabets vedtægter kan Bestyrelsen indtil den 1. maj 2025 ad én eller flere gange træffe 

beslutning om at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 132.500 uden fortegningsret for de 

eksisterende aktionærer, ved udstedelse af aktier til medarbejderne og ved tegning kontant til eller under 

markedskurs. 

Efter punkt 5.4 i Selskabets vedtægter er Bestyrelsen indtil den 1. maj 2025 endvidere bemyndiget til ad én eller 

flere gange at udstede warrants til Selskabets medarbejdere eller andre og til samtidig at træffe beslutning om 

den dertil knyttede forhøjelse af aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 132.500 uden fortegningsret for de 

eksisterende aktionærer. Bestyrelsen fastsætter vilkårene, herunder udnyttelseskursen, som ikke kan være 

under markedskursen på udstedelsestidspunktet, medmindre udstedelse sker til medarbejderne.  

Bemyndigelserne i punkt 5.3 og 5.4 er underlagt et samlet udnyttelsesmaksimum på nominelt DKK 132.500 og 

skal sikre Bestyrelsen fleksibilitet i forhold til aflønning af medarbejderne samt skabe grundlag for eventuelt at 

knytte medarbejderne tættere til Selskabet og i et vist omfang skabe økonomisk interessesammenfald mellem 

medarbejderne og Selskabets aktionærer.  

Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen har Selskabets Bestyrelse til hensigt at udnytte bemyndigelserne i 

vedtægternes punkt 5.4. ved at udstede et warrantprogram for medarbejdere og ledelse. 

7.14 Størrelsen af ikke indbetalt kapital  

Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt. 

7.15 Væsentlige kontrakter og immaterialrettigheder 

Sammensætningen af Monsensos omsætning på de 6 største kunder og projekter udgjorde i regnskabsåret 2019 

mere end 69 % og de to største 33 %. 

Monsenso har Rammeaftaler med 2 af de største kunder. Rammeaftalerne er indgået på markedskonforme 

vilkår i relation til immaterielle rettigheder og opsigelsesvarsler. 

Monsenso har selv rettighederne til løsningen, og Selskabet har købt oprindelige rettigheder fra MONARCA-

projektet ud af IT-Universitet i København. Løsningen er ikke patenteret, idet det er en ren softwareløsning, som 

ikke kan opnå patentbeskyttelse, men der er registreret varemærker for hhv. Monsenso, Daybuilder og OurLoop. 

Opsigelsen af en enkelt Rammeaftale kan alene påvirke Monsensos fremtidige indtægter fra en sådan aftale. De 

immaterielle rettigheder til Monsensos løsning beholdes af Monsenso. 

Opsigelsen af en enkelt licensaftale kan alene påvirke Monsensos fremtidige indtægter fra en sådan aftale. De 

immaterielle rettigheder til Monsensos løsning beholdes af Monsenso. 

I nogle af Monsensos projekter indgår klausuler, hvor forskningspartnere og kunder har hel eller delte 

rettigheder til det indhold, som udvikles, tilpasses og indbygges i Monsensos eksisterende løsning (typisk i form 
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af behandlingsindhold, øvelser og værktøjer). For at Monsenso kan sælge dette specifikke indhold til tredjepart, 

er det nødvendigt at blive enige med partnerne om betingelser for Monsensos erhvervelse eller licensiering af 

disse rettigheder og eller om udnyttelse af dette forgrundsmateriale. 

Det er ikke Selskabets opfattelse, at en manglende enighed med partnerne i disse projekter om betingelser for 

kommerciel udnyttelse af det, som udvikles, vil kunne resultere i manglende mulighed for at kommercialisere de 

konkrete innovationer, hvilket kan udgøre en reel risiko for Selskabets overlevelse. 

Det er Selskabets opfattelse, at intet tab af Selskabets største nøglekunder og projekter enkeltvis udgør en reel 

risiko for Virksomhedens overlevelse ved et eventuelt ophør af samarbejdet. Det største projekt udgjorde i 

regnskabsåret 2019 19 % af den samlede omsætning, men det forventes, at en anden kunde kan udgøre op til 

30 % af omsætningen i 2020. 

Selskabet har pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen følgende kreditfaciliteter: 

Lån ydet af Vækstfonden, oprindeligt stort DKK 4,0 mio., men hvor restgælden pr. 

Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er nedbragt til DKK 3,49 mio. Lånet forrentes med en variabel rente på p.t. ca. 

12 % p.a., og der er efter en indledende afdragsfri periode løbende afvikling med udløb og endelig indfrielse i 

henhold til lånevilkårene den 1. juli 2023. I anledning af Coronapandemien har Vækstfonden indrømmet 

afdrags-og ydelses frihed i 1. og 2. kvartal 2020. Til sikkerhed for Monsensos tilbagebetaling af lånet er der 

etableret en for et lån i Vækstfonden sædvanlig sikkerhedspakke, der bl.a. indebærer virksomhedspant i 

Monsensos aktiver, pant i Monsenso aktierne tilhørende Monsenso Holding ApS, Monsenso Holding II ApS og 

Monsenso Holding III ApS samt en aftale om udbyttebegrænsning for Monsenso, indtil lånet er indfriet. 

Derudover har Vækstfonden krav på betaling af en bonus på op til DKK 600.000 i visse situationer af kontrolskift 

og meget betydelig positiv udvikling i Selskabets driftsresultater. I henhold til lånevilkårene, har Monsenso ret til 

førtidsindfrielse til enhver tid, og Monsenso vil umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet indfri lånet ved 

anvendelse af DKK 3,49 mio. af Nettoprovenuet ved tegning af Maksimumudbuddet på DKK 20,0 mio. Ved 

opnåelse af  Bruttoprovenuet på DKK 16,0 mio. (ved Minimumsudbuddet) vil Selskabet indgå forhandling om at 

indgå aftale om nye og for Monsenso gunstigere vilkår for dette lån, alternativt at få et tilsvarende banklån (dvs. 

løbetid og renteforhold) til indfrielse af lånet til Vækstfonden. 

7.16 Tvister. 

Selskabet har ikke inden for de seneste 12 måneder forud for Virksomhedsbeskrivelsesdatoen været, og 

Selskabet er heller ikke pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen, part i retssager, administrative sager, voldgiftssager 

eller tvister, som kan få eller har haft væsentlig negativ indvirkning på Selskabets resultat og finansielle stilling. 

Selskabet er ikke bekendt med nogen truende eller potentielle tvist eller retssager eller administrative sag, der 

kan få en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling i 

fremtiden.  
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8 Udbuddet  

8.1 Ansvar  

Der henvises til punkt 2 ”Ansvar og erklæringer”. 

8.2 Risikofaktorer 

Der henvises til afsnit 6  ”Risikofaktorer”, hvor der er en beskrivelse af de væsentligste risikofaktorer, som 

Selskabet Ledelse vurderer, at der er i relation til Selskabet, markedet og Udbuddet. 

8.3 Formål med Udbuddet 

Den kapital, Selskabet får tilført, påtænker Ledelsen at bruge til blandt andet at styrke organisationen. 

Selskabets Ledelse har til hensigt at anvende en del af Nettoprovenuet til at fortsætte udviklingen af produktet, 

og Selskabet vil investere yderligere i salg og markedsføring samt udvikling af nye markedsområder og lande. Se 

punkt 4.9 ”Vækstplan”.  

Da Selskabet forventes at ville kunne tiltrække flere nye store virksomheder som kunder, vil optagelsen til 

handel ikke blot styrke Selskabets kapitalgrundlag men også være en blåstempling af virksomheden, som kan 

betrygge disse virksomhedskunder ved indgåelse af store og for kunderne vigtige strategiske samarbejder med 

Monsenso. 

En del af Nettoprovenuet fra Udbuddet (ved Maksimumudbuddet) vil blive brugt til at indfri en vækstkredit hos 

Vækstfonden på DKK 3,49 mio. pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen, som har en variabel rente på p.t. 12 % p.a. 

Selskabet ønsker også med optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark at drage fordel 

af den offentlige opmærksomhed, der forventes at ville blive rettet mod Selskabet, og som Selskabet vurderer vil 

øge kendskabet til Monsenso, produkter og ydelser, hvilket tillige vurderes at lette Selskabets fremtidige salgs- 

og markedsføringsaktiviteter. 

Tilstedeværelsen på Nasdaq First North Growth Market Denmark vil give Selskabet en hurtig adgang til et 

effektivt og velfungerende kapitalmarked til yderligere kapitalfremskaffelse, hvis dette måtte være nødvendigt 

eller hensigtsmæssigt på grund af eventuelle muligheder for Selskabets deltagelse i en konsolidering, andre 

ændringer i Selskabets forhold og kapitalbehov, ændringer i pris- eller konkurrenceforholdene på markedet m.v.  

8.4 Tegningsperiode 

Tegningsperioden løber fra og med torsdag den 14. maj 2020 kl. 09.00 til og med fredag den 29. maj 2020 kl. 

23.59 (”Tegningsperioden”). Udbuddet kan ikke lukkes før tid. Selskabet forventer at offentliggøre resultatet af 

Udbuddet den 2. juni 2020 kl. 14.00. 
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8.5 Tegningskurs  

De Nye Aktier bliver udbudt til en fast pris på DKK 5,30 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 0,10. Tegningsbeløb skal 

indbetales kontant. Udbudskursen, og dermed også Selskabets værdi, er blevet fastlagt af Selskabet selv, efter 

rådgivning fra Selskabet Certified Adviser.  

8.6 Udbuddets omfang  

Udbuddet er på mellem 3.018.868 styk Nye Aktier og op til 3.773.585 styk Nye Aktier á nominelt DKK 0,10 

svarende til et Bruttoprovenu på mellem DKK 16,0 mio.og 20 mio. baseret på en tegningskurs på DKK 5,30 pr. Ny 

Aktie á nominelt DKK 0,10. 

8.7 Antal Aktier inden Udbud 

9.441.880 styk Aktier á nominelt DKK 0,10. 

8.8 Udbud og Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark  

Efter tegningsperiodens udløb offentliggør Selskabet resultatet af Udbuddet. 

Afvikling af de Nye Aktier forventes at finde sted to handelsdage efter offentliggørelsen af resultatet af Udbuddet 

(”Afviklingsdagen”) i form af elektronisk levering af Aktier i en midlertidig ISIN kode DK0061278009 til de 

respektive investorers depoter i VP Securities A/S mod kontant betaling i danske Kroner af tegningsbeløbet for 

de leverede Nye Aktier. Der er ikke søgt om Optagelse til handel af Aktier i den midlertidige ISIN-kode 

DK0061278009. Eventuelle handler med de Nye Aktier i den midlertidige kode DK0061278009 sker derfor på 

investorernes egen regning og risiko. 

De Nye Aktier, som er omfattet af Udbuddet, bliver udstedt af Selskabet efter registrering af den nye aktiekapital 

og de dertil knyttede ændringer af Selskabets vedtægter i Erhvervsstyrelsen, efter at Selskabet har modtaget 

den kontante betaling for de Aktier, der er solgt ved Udbuddet. 

Optagelsen til handel af Selskabets Aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes godkendt af 

Nasdaq under forudsætning af, at Udbuddet gennemføres, og at Nasdaqs krav til antal kvalificerede investorer 

og Free Float er opfyldt.  

Første dag for handel med de Nye Aktier, i den permanente ISIN DK0061277977 under symbolet MONSO, 

forventes at blive den 10. juni 2020 kl. 09.00. 

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil der ikke blive udleveret Nye Aktier til investorerne, og eventuelt indbetalte 

tegningsbeløb vil blive returneret. 
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8.9 Forventet tidsplan for vigtige begivenheder i processen 

Vigtige begivenheder Dato og tid 

Udbudsperioden starter 14. maj 2020 

kl. 09.00 

Udbudsperioden slutter 29. maj 2020 

kl. 23.59 

Offentliggørelse af resultat af Udbuddet og antallet af Nye Aktier 2. juni 2020 kl. 14.00 

Udbuddet gennemføres og Nye Aktie afregnes i midlertidig ISIN 

DK0061278009 

4. juni 2020 

Aktiekapitalforhøjelsen registreres hos Erhvervsstyrelsen 8. juni 2020 

Første handelsdag for de Nye Aktier i den permanente ISIN 

DK0061277977 

10. juni 2020 

kl. 9.00 

Sammenlægning af den midlertidige ISIN med den permanente ISIN 

DK0061277977 sker med kørselsdato i VP. Den midlertidige ISIN vil 

alene blive registreret i VP Securities A/S til brug for tegning, og den er 

ikke søgt optaget til handel 

11. juni 2020 

Figur 29: Forventet tidsplan for Udbuddet 

8.10 ISIN-koder 

Midlertidig ISIN for Aktierne: DK0061278009. Den midlertidige ISIN-kode er ikke søgt optaget til handel. Handel i 

den midlertidige ISIN-kode sker for egen regning og risiko. 

Permanent ISIN for Aktierne: DK0061277977, vil blive handlet under symbolet ” MONSO”. 

8.11 Registreringsdato og fortegningsret  

Afvikling og registrering af de Nye Aktier på investors depot i VP Securities A/S forventes at ske mod kontant 

betaling to handelsdage efter, at resultatet af Udbuddet er offentliggjort.  

Udbuddet gennemføres uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. 

8.12 Typen af de udbudte værdipapirer  

De udbudte værdipapirer er aktier udstedt i henhold til og underlagt dansk ret.  
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8.13 Aktiernes pålydende værdi og antal  

De Nye Aktiers stykstørrelse er nominelt DKK 0,10, og de udbydes til en pris/tegningskurs på DKK 5,30 pr. styk.  

Udbuddet udgør mellem 3.018.868 styk Nye aktier og  3.773.585 styk Nye Aktier, svarende til nominelt mellem 

DKK 301.886,80 og DKK 377.358,50 i ny Aktiekapital.  

8.14 Omkostninger og Nettoprovenu i forbindelse med Udbuddet  

De estimerede omkostninger relateret til Udbuddet og Selskabets Optagelse til handel forventes at udgøre DKK 

3,0 – 3,1 mio., hvilket giver et Nettoprovenu på DKK 16,9 mio. ved tegning af Maksimumsudbuddet og 

Nettoprovenu på DKK 13,0 mio. ved tegning af Minimumsudbuddet. Selskabets skønnede udgifter inkluderer 

bl.a honorarer til rådgivere, advokat, revisor, markedsførings- og IR rådgivere, udgifter til opsætning og trykning 

af Virksomhedsbeskrivelse og markedsføringsmateriale, annoncering, gebyrer ved Optagelse til handel til 

Nasdaq First North Growth Market Denmark og udstedelsesgebyrer til VP og aktieudstedende institut samt 

tegningsprovision til de kontoførende institutter.  

8.15 Aktiernes rettigheder  

De Nye Aktier giver fra og med tidspunktet for registrering hos Erhvervsstyrelsen af de Nye Aktier samme 

rettigheder som Selskabets eksisterende Aktier.  

De Nye Aktier er omsætningspapirer ligesom de eksisterende Aktier og udstedes i samme aktieklasse, og der 

gælder ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed. De Nye Aktier er navneaktier og skal noteres på navn i 

Selskabets ejerbog. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sig indløse helt eller delvist.  

Der er ingen stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger. Hver Aktie á nominelt DKK 0,10 giver én stemme. Alle 

Aktier bærer samme stemmerettigheder.  

De Nye Aktier bærer ret til fuldt udbytte fra og med tidspunktet for registrering hos Erhvervsstyrelsen af 

kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier og oppebærer ret til udbytte for regnskabsåret 2020, idet dog 

bemærkes, at Selskabet ikke forventer at udlodde udbytte for regnskabsåret 2020, ligesom Selskabet er 

underlagt udbyttebegrænsningsforpligtelser i forhold til Vækstfonden, indtil Selskabets lån i Vækstfonden er 

indfriet.  

8.16 Indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 

Der gælder ingen begrænsninger i Aktiernes omsættelighed.   

8.17 Kursen på de Nye Aktier  

De Nye Aktier udbydes til en fast kurs på DKK 5,30 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 0,10. Tegningsbeløb skal 

indbetales kontant. 
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8.18 Valuta  

De Nye Aktier vil være denomineret i danske kroner (”DKK”). 

8.19 Ret til udbytte 

De Nye Aktier giver ret til fuldt udbytte, herunder eventuelt udbytte, der besluttes efter registrering i 

Erhvervsstyrelsen af udstedelsen af de Nye Aktier.  Se også punkt 8.15 og 8.20 vedrørende udbyttebegrænsning i 

forhold til Vækstfonden. 

8.20 Udbyttepolitik  

Selskabet er underlagt udbyttebegrænsningsforpligtelser i forhold til Vækstfonden, indtil Selskabets lån i 

Vækstfonden er indfriet. I øvrigt betragter Bestyrelsen Selskabet som værende i en udviklingsfase og har derfor 

ikke intentioner om at udbetale udbytte, førend Selskabet har en stabil overskudsgivende forretning. I stedet 

har Bestyrelsen til hensigt at geninvestere eventuelt overskud fra driften i vækstfremmende aktiviteter. På 

længere sigt vil Bestyrelsen løbende tage stilling til Selskabets udbyttepolitik og vurdere hvilken udbyttepolitik, 

der skaber størst værdi for Selskabet og dets aktionærer.  

Når Bestyrelsen på sigt skal tage stilling til Selskabets udbyttepolitik, vil flere parametre være afgørende, som for 

eksempel Selskabets fremtidige indtjening, resultater, finansielle forhold, makroøkonomiske forhold, udsigter 

for fremtiden, myndighedskrav, lovgivningsmæssige krav og andre forhold, som Bestyrelsen vurderer som 

værende relevante på det konkrete tidspunkt.  

Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at Selskabets resultater giver mulighed for udbytteudlodninger i 

fremtiden. Hvis Selskabets fremtidige præstationer ikke lever op til Bestyrelsens forventninger, vil det forringe 

mulighederne for udbetaling af udbytte til Selskabets aktionærer. 

Alle Nye Aktier og Eksisterende Aktier har samme rettigheder. Dette gælder også i forhold til retten til at 

modtage udbytte.  

På Selskabets årlige ordinære generalforsamling kan vedtages udbytte for det forudgående regnskabsår 

samtidig med, at årsrapporten godkendes. Derudover kan Selskabets generalforsamling beslutte, om der skal 

udloddes ekstraordinært udbytte, eller om Bestyrelsen skal have bemyndigelse til at træffe beslutning om 

udlodning af ekstraordinært udbytte. Udbytte kan udloddes af de frie reserver, men det må dog ikke overstige, 

hvad der findes acceptabelt og forsvarligt i forhold til Selskabets finansielle stilling på det givne tidspunkt og 

andre lignende forhold, som Bestyrelsen finder relevante at tage højde for i forbindelse med beslutningen. 

Udbytte er sædvanligvis skattepligtigt for modtageren, og Selskabet vil normalt være forpligtet til indeholdelse 

af udbytteskat forinden udbetaling til aktionærerne, jf. punkt 8.21 nedenfor. 
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8.21 Skat  

Skat 

Potentielle investorer opfordres til at rådføre sig med deres skatterådgivere med hensyn til aktuelle 

skattemæssige konsekvenser af at erhverve, eje og afstå aktierne i Selskabet på grundlag af deres individuelle 

forhold. I hovedtræk gælder pr. datoen for denne Virksomhedsbeskrivelse følgende om beskatning af 

aktionærer, der skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark.  

Resuméet er generelle oplysninger, og formålet er ikke at give udtømmende juridisk og skattemæssig 

rådgivning. Der kan efter datoen for Virksomhedsbeskrivelsen forekomme ændringer i dansk skattelovgivning 

og potentielt også med tilbagevirkende kraft.  

Nasdaq First North Growth Market er af Skattestyrelsen klassificeret som et ikke-reguleret marked, hvorfor 

Selskabets aktie klassificeres som en unoteret aktie for fysiske personer. Nasdaq First North Growth Market er af 

Skattestyrelsen klassificeret som multilateral handelsfacilitet, hvilket indebærer at aktier klassificeres som 

skattepligtige porteføljeaktier for selskaber. 

Salg af aktier – Fysiske personer  

Avance ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst med 27 % af de første DKK 55.300 i 2020 (for samlevende 

ægtefæller i alt DKK 110.600), og med 42 % af aktieindkomst over DKK 55.300 (for samlevende ægtefæller i alt 

DKK 110.600).  

Disse beløb reguleres årligt og omfatter al aktieindkomst (dvs. aktieavance og udbytter for den fysiske person, 

henholdsvis de samlevende ægtefæller).  

Tab ved afståelse af unoterede aktier kan fradrages i afkast fra både noterede og unoterede aktier, hvilket vil 

sige i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer fra andre aktier.  

Fradrag for tab på aktier kan desuden, hvis det overstiger indkomstårets positive aktieindkomster, modregnes i 

fysiske personers samlede betalbare slutskat. Tab på unoterede aktier er således ikke kildeartsbegrænset. 

Udbytter – Fysiske personer 

For fysiske personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, beskattes udbytte som aktieindkomst.  

Aktieindkomst beskattes som anført ovenfor med hhv. 27 % og 42 %.  

Ved betaling af udbytte til fysiske personer indeholdes 27 % i udbytteskat.  

Salg af aktier – Selskaber 

Selskabers avance ved salg af unoterede aktier er skattepligtige. Tab og gevinst opgøres efter et lagerprincip, 

hvilket indebærer, at stigninger og fald i værdien af aktierne mellem primo og ultimo indkomståret medregnes i 

den skattepligtige indkomst.  

Udbytte – Selskaber 
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Ved udbytte modtaget fra aktier optaget til handel på et ikke-reguleret marked beskattes alene med 

selskabsskattesatsen på 22 %. 

Dog er modtagne udbytter skattefrie, hvis aktionæren ejer mindst 10 % af Selskabets nominelle aktiekapital 

("datterselskabsaktier"), eller hvis der er tale om koncernselskabsaktier som defineret i 

aktieavancebeskatningsloven.   
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8.22 Bindende forhåndstilsagn 

Følgende investorer har givet bindende forhåndstilsagn på i alt DKK i kursværdi: 

Forhåndstilsagn af Antal Aktier styk. Udbudsværdi 

RHS 14 ApS x) 56.610 300.033 

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S x) 53.900 285.670 

BESV Holding ApS x) 48.600 257.580 

Jukka Pekka Pertola x) xx) 40.000 212.000 

Ken Jarlfort x) 37.736 200.001 

Niels Dam x) 37.736 200.001 

Pia Laub x) 28.302 150.001 

Geniematics Invest ApS (Thomas Knudsen) x) xx) 27.000 143.100 

Svenningsen Holding A/S x) 27.000 143.100 

OMT Invest A/S x) 27.000 143.100 

Bo Elvar Jørgensen x) 25.300 134.090 

Anne Vibeke Therkelsen x) 22.642 120.003 

Thomas Tolstrup Hansen x) 21.600 114.480 

Thomas Lethenborg x) xxx) 18.900 100.170 

Bardram Net ApS (Jakob Bardram)  x) xx) 18.900 100.170 

Loiborg Holding ApS x) 18.869 100.006 

Quantass ApS (Jeppe Øvli Øvlesen) x) xx) 18.868                 100.000 

Jakob Tolstrup Møller x) 18.868 100.000 

Ulrik Lethenborg x) 18.868 100.000 

21 investorer med mindre end DKK 100.000 i 
forhåndstilsagn x) 

215.405 1.141.647 

I alt                  782.104 4.145.151 

Figur 30: Bindende Forhåndstilsagn 
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x) Nuværende aktionærer i Monsenso Holding ApS, som tegner Nye Aktier med Lock-up aftale.  

xx) Bestyrelsesmedlemmer, der tegner Nye Aktier med Lock-up aftale. (Se punkt 7.4).  

xxx) Direktionen, der tegner nye aktier med Lock-up aftale (Se punkt 7.4). 

8.23 Markedet, hvor Aktierne kan omsættes  

Nasdaq First North Growth Market er et registreret SMV-vækstmarked, der for så vidt angår Nasdaq First North 

Growth Market Denmark drives af Nasdaq Copenhagen A/S.  

Selskaberne på Nasdaq First North Growth Market er underlagt Nasdaq First North Growth Market Nordic  

Rulebook af 1. september 2019  og dermed ikke underlagt de samme lovmæssige krav, som stilles til aktører på 

de regulerede markeder. 

Selskaber optaget til handel på First North Growth Market er underlagt Markedsmisbrugsforordningen (MAR), 

hvilken bl.a. indeholder regulering om oplysningsforpligtelser og forbud mod markedsmisbrug. 

8.24 Betaling og frist for udlevering af Aktierne 

Afvikling og registrering af de Nye Aktier på investorernes respektive depoter i VP Securities A/S forventes at ske 

mod kontant betaling to handelsdage efter, at resultatet af Udbuddet er offentliggjort. Afvikling og registrering 

forventes således at ske den 4. juni 2020. 

8.25 Afgivelse af tegningsordrer 

Ordrer fra investorer om tegning skal afgives på den tegningsblanket, der er indeholdt i 

Virksomhedsbeskrivelsen eller ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via eget kontoførende pengeinstituts 

handelsplatform. Ordrer kan alene afgives til Udbudskursen pr. Ny Aktie og skal afgives for et af investoren valgt 

antal Nye Aktier, dog minimum 720 styk á nominelt DKK 0,10 (svarende til et tegningsbeløb på DKK 3.816). Der 

kan kun indleveres én ordreblanket for hver VP-konto. 

Ønsker investor at anvende pensionsmidler, skal investor tegne Nye Aktier via indlevering af tegningsblanket 

vedrørende den VP-konto, der er knyttet til pensionsmidlerne. 

Ordrer er bindende og kan ikke ændres eller annulleres, bortset fra hvad der fremgår i det følgende punkt.  

Hvis Selskabet i perioden fra Virksomhedsbeskrivelsesdatoen og indtil tidspunktet for Udbudsperiodens udløb 

offentliggør en selskabsmeddelelse om intern viden i medfør af artikel 17 i MAR og punkt 4.1 i Nasdaq First North 

Growth Market Rulebook af 1. september 2019, vil Selskabet give mulighed for, at investorer, der inden 

offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen har indleveret tegningsordrer, kan annullere deres tegningsordrer 

senest to handelsdage efter offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen. Tegningsordrer, der ikke annulleres 

inden for den anførte frist, forbliver gyldige og bindende for investorerne. Investorernes annullationsadgang 

samt proceduren og fristen herfor vil fremgå af selskabsmeddelelsen. 
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Udbud og tegning via indlevering af tegningsblanket. 

Tegningsblanketten indsendes til investors eget kontoførende institut inden for Udbudsperioden. For at en 

ordre er bindende, skal den afgivne ordre være registreret i kontoførende pengeinstituts handelssystem, eller 

den udfyldte og underskrevne tegningsblanket være indsendt til investors eget kontoførende pengeinstitut i så 

god tid, at det kontoførende pengeinstitut kan behandle og fremsende tegningsordren, så den er modtaget af 

Danske Bank A/S inden den 29. maj 2020 kl. 23:59.  

Udbud og tegning via Nordnet AB's danske hjemmeside  

Tegningen via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk) forudsætter, at investoren er oprettet som 

kunde hos Nordnet AB, og foregår via Nordnets hjemmeside. Kunder hos Nordnet AB kan registrere sig til 

tegning af Aktier via Nordnets hjemmeside frem til den 29. maj 2020 kl. 23:59. Såfremt investoren ønsker at tegne 

Nye Aktier, logger investoren sig ind på Nordnets hjemmeside og vælger menupunktet Depot og vælger 

Børsnoteringer under afsnittet Corporate Actions. Her kan investoren klikke på et link til Selskabets udbud, 

hvorfra Virksomhedsbeskrivelsen kan downloades, og her kan investoren samtidig angive det ønskede antal Nye 

Aktier, som investoren ønsker at tegne, ved at trykke på knappen ”Svar”.  

Hvis investoren ikke allerede er oprettet som kunde hos Nordnet AB, opretter investoren sig som kunde på 

Nordnets hjemmeside med kundekonto og tilhørende depot. Herefter følger investoren proceduren som 

beskrevet ovenfor. Mere information om tegningsproceduren gennem Nordnet AB er tilgængelig på 

www.nordnet.dk. 

Når Udbuddet lukkes, og såfremt Udbuddet gennemføres, vil de Nye Aktier blive allokeret til investorerne efter 

principperne for den fordelingsplan og reduktion, som er beskrevet i punkt 8.26. Det er vigtigt, at investorer, som 

afgiver ordrer via Nordnet AB, har det nødvendige kontantbeløb stående på den til depotet knyttede 

kontantkonto fra den 29. maj 2020 kl. 23:59 og frem til afregningsdatoen, som forventes at være den 4. juni 2020. 

I tilfælde af manglende likviditet kan investor risikere at miste retten til tildeling af Nye Aktier. 

De investorer, som har tegnet Nye Aktier via Nordnets hjemmeside, får besked om tildelingen ved, at de tegnede 

Aktier lægges ind i det angivne depot, hvilket forventes at ske den 4. juni 2020. 

8.26 Fordelingsplan og reduktion  

Såfremt de samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af Nye Aktier, vil der blive foretaget 

reduktion som følger:  

• Alle forhåndstilsagn af Nye Aktier tildeles investorerne fuldt ud, eftersom Aktierne er forhåndsallokeret. 

• Investorer, der lægger tegningsordrer for tegningsbeløb til og med DKK 150.000, får om muligt tildelt alle 

tegnede Nye Aktier. Ellers foretages der en matematisk reduktion. Dog vil der ikke reduceres til mindre 

end 720 Aktier svarende til et tegningsbeløb på DKK 3.816 (Minimumstegningsbeløbet) pr. investor. 

• Investorer, der lægger tegningsordrer over DKK 150.000, får om muligt tildelt alle tegnede Nye Aktier. 

Ellers foretages der en reduktion ved, at Bestyrelsen diskretionært træffer beslutning herom evt. i 

samråd med Selskabets Certified Adviser.  

http://www.nordnet.dk/
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Selskabet vil foretage den individuelle vurdering ud fra hensynet til at skabe det bedst mulige fundament for 

likviditet i Aktierne og sikre Selskabet en attraktiv, stabil aktionærkreds, hvor bl.a. kriterier som investortype og 

spredning af aktiekapital vil blive anvendt.  

8.27 Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/udbuddet  

Som beskrevet i punkt 7.4 er CEO’en samt bestyrelsesmedlemmerne, direkte og indirekte aktionærer i 

Selskabet. Disse personer har derfor en interesse i Udbuddet, uanset at de ikke stiller eksisterende Aktier til 

rådighed for Udbuddet. Om CEO’en og bestyrelsesmedlemmernes forhåndstilsagn om tegning i Udbuddet 

henvises til oversigten i punkt 8.22. 

Monsenso har indgået aftale med Nordnet AB om distribution og med Danske Bank A/S om aktieudstedelse, 

afvikling af Udbuddet. Nordnet AB og Danske Bank A/S vil modtage sædvanlige honorarer og provisioner for 

disse transaktioner og ydelser. Visse honorarer for rådgivningsydelser vil efter optagelsen til handel for 

assistance med Udbuddet forfalde til betaling til Certified Adviser, Norden CEF ApS samt øvrige rådgivere (se 

punkt 8.31). Monsenso er ikke bekendt med, at øvrige fysiske eller juridiske personer har interesse i Udbuddet, 

eller at der i øvrigt foreligger interessekonflikter, der er væsentlige for Udbuddet. 

8.28 Tilbagekaldelse  

Gennemførelsen er betinget af, at Udbuddet ikke tilbagekaldes. Selskabet kan til enhver tid tilbagekalde 

Udbuddet før offentliggørelsen af resultatet. Udbuddet kan ikke tilbagekaldes efter offentliggørelsen af 

resultatet af Udbuddet. Selskabet kan tilbagekalde Udbuddet af forskellige årsager, herunder hvis den angivne 

tegning på minimum 3.018.868 styk Nye Aktier (Minimumstegningen) ikke tegnes, eller hvis Nasdaq Copenhagen 

A/S ikke godkender antallet af kvalificerede investorer og/eller størrelsen af Free Float, eller hvis der i perioden 

mellem datoen for Virksomhedsbeskrivelsen og inden tidspunktet for offentliggørelsen af resultatet af 

Udbuddet indtræffer forhold, som efter Selskabets Bestyrelses vurdering indebærer, at en Optagelse til handel 

vil være umulig eller uhensigtsmæssig. I tilfælde af, at Udbuddet tilbagekaldes, vil dette straks blive 

offentliggjort via Nasdaq First North Growth Market Denmark. Såfremt Udbuddet måtte blive tilbagekaldt, 

uanset årsagerne dertil, kan investorer ikke rejse krav mod Selskabet eller mod Selskabets Bestyrelse eller 

Direktion. 

Hvis Selskabet i perioden fra Virksomhedsbeskrivelsensdatoen og indtil tidspunktet for Udbudsperiodens udløb 

offentliggør en selskabsmeddelelse om intern viden i medfør af artikel 17 i MAR og punkt 4.1 i Nasdaq First North 

Growth Market Rulebook af 1. september 2019, vil Selskabet give mulighed for, at investorer, der inden 

offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen har indleveret tegningsordrer, kan annullere deres tegningsordrer 

senest to handelsdage efter offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen. Tegningsordrer, der ikke annulleres 

inden for den anførte frist, forbliver gyldige og bindende for investorerne. Investorernes annulleringsadgang 

samt proceduren og fristen herfor vil fremgå af selskabsmeddelelsen.  
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8.29 Lovvalg  

Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Virksomhedsbeskrivelsen er bl.a udarbejdet med det 

formål at opfylde de betingelser, der er gældende dansk lovgivning, herunder Nasdaq First North Growth Market 

Rulebook af 1. september 2019. 

8.30 Market Maker  

Selskabet har ikke indgået aftale med tredjemand om at være Market Maker eller Likviditetsstiller. 

8.31 Aktører i forbindelse med Udbuddet 

Certified Adviser : 

Norden CEF ApS 

Kongevejen 365 

DK - 2840 Holte. 

CVR-nummer: 31933048 

 

Afviklingsagent, Aktieudstedende ved Udbuddet: 

Danske Bank A/S 

Holmens Kanal 2-12 

DK - 1620 København K 

CVR-nummer: 61126228 

 

Advokat: 

Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab 

Frederiksberggade 16 

DK - 1459 København K 

CVR-nummer:32303374 

 

Revisor: 

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB 

Strandvejen 44 

DK - 2900 Hellerup  

CVR-nummer: 33963556 

 

Distribution: 

 

Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB 

Havneholmen 27, 7, 1561  København V 

CVR-nummer: 32301908 

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=4000769917&language=da
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9 Appendiks  

9.1 Definitioner og ordliste  

510K: Hjælp til medicinske enheder med at overholde FDA-krav i USA.  

Adhærens:  Betegnelse for patientens efterlevelse af de professionelles vejledninger og anbefalinger i relation til 

sygdommen, som fx patientens egenomsorg, medicinindtagelse, diæt eller livsstilsændringer som et foreskrevet 

behandlingsforløb indebærer. Psykiatriske patienter, som ikke indtager den ordinerede medicin beskrives som, 

at de har såkaldt dårlig adhærens eller komplians. 

Afviklingsdagen: Afvikling af de Nye Aktier forventes at finde sted to handelsdage efter offentliggørelse af 

resultatet af Udbuddet.  

AI: Kunstig Intelligens.  

Aktierne: Monsenso A/S’ udestående Aktier á DKK 0,10 og omfatter Eksisterende Aktier og Nye Aktier.  

Algoritme: Trinvis beskrivelse af en proces (opskrift eller beregningstrin), der skal kunne udføres af en computer. 

Algoritme anvendes også som betegnelsen af den samlede mekanisme i søgemaskinen, der vurderer hvilke 

sider, der er mest relevante i forhold til en given søgning.  

BDI: Beck Depression Inventory (BDI, BDI-1A, BDI-II), oprettet af Aaron T. Beck, er et 21-spørgsmåls 

selvrapporteret spørgeskema, og er en af de mest anvendte psykometriske test til måling af sværhedsgraden af 

depression. 

Bestyrelsen: Selskabets til enhver tid siddende bestyrelse. Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen består 

Bestyrelsen af: Jukka Pekka Pertola, Jakob Eyvind Bardram, Thomas Knudsen og Jeppe Øvli Øvlesen  

Big data: Store mængder af data, der gør det muligt at analysere og se sammenhænge i data, som er samlet. 

Biomarkør: En målbar indikator af en biologisk tilstand. Biomarkører måles ofte for at evaluere normale 

biologiske processer, sygdomsfremkaldende processer eller farmakologiske reaktioner på en behandling, dvs. 

til diagnose og behandling. 

Bipolar: Bipolar affektiv sindslidelse (tidligere kaldet maniodepressiv sindslidelse) er en psykisk sygdom, som 

periodevis forhøjer stemningslejet til mani eller den lettere hypomani. Samme personer rammes som regel også 

af alvorlige depressioner, men symptomer på depression kan også forekomme i maniske perioder. Alternativt 

kan episoderne være blandede med intensive og hurtige skift mellem disse. 

Borderline: Borderline (eller borderline-personlighedsforstyrrelse) er en personlighedsforstyrrelse, som ofte 

bunder i ting, der er sket tidligt i ens barndom eller i social arv, og som forårsager emotionel ustabilitet. 

Business-to-Business: (B2B) Når virksomheder sælger til virksomheder. 

CBT: Kognitiv adfærdsterapi (Eng: Cognitive Behavioral Therapy) er en form for psykoterapi udviklet for 

forskellige psykiske lidelser.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Farmakologiske
https://da.wikipedia.org/wiki/Psykoterapi
https://da.wikipedia.org/wiki/Psykoterapi
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CE-mærket: Medicinsk udstyr må kun markedsføres, når det er blevet CE-mærket. CE-mærket viser, at udstyret 

lever op til lovgivningen for medicinsk udstyr. For at kunne CE-mærke medicinsk udstyr skal fabrikanten 

dokumentere, at produktets kvalitet, sikkerhed og ydeevne opfylder visse standarder og krav, herunder i 

henhold til gældende lovgivning.    

CE-mærkning er dokumentationen for, at medicinsk udstyr opfylder den gældende EU-lovgivning. Formålet 

med CE-mærkningen er, at medicinsk udstyr frit kan markedsføres i EU, forudsat at udstyret opfylder eventuelle 

nationale krav (fx registrering og sprogkrav). 

Certified Adviser: Norden CEF ApS, Kongevejen 365, 2840 Holte, Danmark; Tel: +45 20720200, CVR-nummer 3193 

3048. 

 

CRO: Contract Research Organisation (eller Clinical Research Organization), er et privat firma, som påtager sig at 

udføre klinisk forskning for farmaceutiske og biotekniske virksomheder i forbindelse med medikamenter og 

medikale hjælpemidler. 

Data science: Data science (eller datavidenskab) er et tværfagligt felt, der bruger videnskabelige metoder, 

processer, algoritmer og systemer til at udtrække viden og indsigt fra mange strukturelle og ustrukturerede 

data. Datavidenskab er relateret til data mining og big data. 

Daybuilder: Et brand som Monsenso A/S ejer og har rettigheder til. 

Digitalisering: En udvikling, hvor data bliver tilgængeligt på en måde, så det kan viderebearbejdes automatisk af 

Algoritmer. 

Direktion: Selskabets Direktion består af Thomas Lethenborg. 

DKK (beløb) mio.:  Millioner danske kroner. 

DKK (beløb) mia.:   Milliarder danske kroner. 

ECoWeb: Projektnavn på et Horizon 2020 projekt ledet af University of Exeter, som Monsenso deltager i. 

Eksisterende Aktier:  9.441.880 Styk eksisterende Aktier á DKK 0,10.   

EMEA: Europa, Mellemøsten og Afrika. 

ENTER: ENTER er et forskningsprojekt, som beskrevet i 4.7. 

EUR (beløb) mia.: Milliarder Euro.  

EUR (beløb) mio.: Millioner Euro. 

Fastkursemission: Når tegningskursen for hver enkelt aktie er endeligt fastlagt ved Udbuddets start. 

FDA: Food and Drug Administration. Er USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed. 

Free Float: Ejerandele på og over 10 % indgår ikke i opgørelsen af Free Float. Ligeledes indgår beholdninger ejet 

af Bestyrelse og Direktion og nært tilknyttede juridiske personer ikke i opgørelsen. 

F&U: Forskning og udvikling. 

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/registrering-og-markedsfoering/
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udstyr/registrering-og-markedsfoering/danske-sprogkrav/
https://da.wikipedia.org/wiki/Farmaceut
https://da.wikipedia.org/wiki/Bioteknologi
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6gemiddel
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GDPR: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 

personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger m.v. 

GDPR og Databeskyttelsesforordningen og  er det samme. GDPR står for General Data Protection Regulation. 

Go-to-Market: Hvordan man markedsfører sig til et marked. 

GPS: Global Positioning System. 

HIPAA: The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996.  

Horizon 2020: Horizon 2020 er det ottende rammeprogram, der finansierer forskning, teknologisk udvikling og 

innovation. Rammeprogrammet gennemføres af Europa-Kommissionen og støtter projekter, som Monsenso er 

involveret i, se punkt  4.7. 

IKT: Informations- og kommunikationsteknologi. 

IMPACHS: IMPACHS er et forskningsprojekt, som beskrevet i punkt 4.7. 

Innovationsfonden:  Innovationsfonden (Europaplads 2, 4. sal, 8000 Aarhus C) er en fond under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, hvis formål det er at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, 

der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. 

ISO 13485: ISO 13485 er en ISO-standard (International Organization for Standardization), der blev offentliggjort 

for første gang i 1996. Det repræsenterer kravene til et omfattende kvalitetsstyringssystem til design og 

fremstilling af medicinsk udstyr. Certificering kræver revision af systemet af et akkrediteret certificeringsorgan.  

ISO 27001: ISO 27001 (eller ISO/IEC 27001) er en standard for informationssikkerhed. ISO 27001 specificerer et 

styringssystem, der er beregnet til at bringe informationssikkerhed under ledelseskontrol og angiver specifikke 

krav. Certificering kræver revision af systemet af et akkrediteret certificeringsorgan. 

IPR: Immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker, brugsmodeller m.fl., som der kan opnås 

rettighedsbeskyttelse af. 

KAG: Klinisk akademisk gruppe for Bipolare patienter. Et koncept, der stammer fra UK, som samler og ensretter 

kliniske og forskningsmæssige aktiviteter for et givent område (Bipolare patienter i Region Hovedstaden 

Psykiatri).  

Kliniske implementeringer: Implementering i klinisk praksis til at understøtte den daglige drift i modsætning til 

forsknings- eller pilotprojekter, som har mere afprøvningsorienteret karakter. 

Kliniske webportal: Monsenso løsningens brugergrænseflade for behandlere, som tilgås via en web-browser på 

PC eller tablet. 

Kunstig Intelligens (KI) er relateret til robotter og maskiner som modsat NI – Normal Intelligence - er kunstig. KI 

er maskiner, der er i stand til at overveje, lære, tage beslutninger og kan reagere næsten, som var det 

menneskelig intelligens på de ”ordrer” eller Algoritmer, de er programmeret til. KI nævnes ofte i forbindelse med 

Machine learning og deep learning. 

Den bedste måde at differentiere de tre begreber på er at se dem som én samlet enhed. I denne enhed er deep 

learning en undergruppe af machine learning, og machine learning er en undergruppe af KI. 
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Helt overordnet er KI en hvilken som helst klasse af Algoritmer, der gør det muligt for en computer at udføre 

opgaver på en rationel måde.  

Kunstig intelligens er en direkte oversættelse af det engelske artificial intelligence, og ofte benyttes den 

engelske forkortelse "AI" i stedet for den danske "KI". 

Ledelsen: Dækker over Monsensos Direktion og Bestyrelse. 

Lock-up: En periode løbende i  12 måneder fra og med  første handelsdag, hvor de nuværende- og  

forhåndstilsagns-aktionærer ikke må sælge eller på anden måde overdrage deres Aktier. 

Lidelsesområder: Lidelsesområder refererer til de forskellige mentale lidelser såsom depression, angst, 

skizofreni, Bipolar lidelse, borderline personlighedsforstyrrelse og OCD. 

Likviditetsstiller: Et pengeinstitut som efter aftale med udstederselskabet hver dag stiller både salgs- og 

købskurser på en aktie. Monsenso har valgt ikke at indgå aftale med et pengeinstitut om at agere som 

likviditetsstiller i Selskabets aktie. 

Machine learning: En teknologi, hvor computere og computersystemer på baggrund af erfaringer lærer at finde 

regler og sammenhænge i store mængder data, automatisk og løbende lærer og forbedrer fra dette data, og 

derefter anvender hvad den har lært til at træffe velinformerede beslutninger. Det betyder, at computeren lærer 

at genkende mønstre ud fra data og eksempler. 

MAR:  Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug. Kaldes 

ofte også Markedsmisbrugsforordningen og regulerer bl.a. markedsmisbrug, det vil bl.a. sige insiderhandel og 

kursmanipulation samt udstederes oplysningsforpligtelser, herunder indberetning af ledende medarbejderes 

transaktioner. 

Medical Device, Class I: Medicinsk udstyr klassificeres i følgende klasser: I (Is, Im), IIa, IIb og III samt aktivt, 

implantabelt medicinsk udstyr (AIMD) og in vitro-diagnostik udstyr (IVD). Klassificeringen afspejler den risiko, der 

er forbundet med at anvende produktet, sårbarheden af de legemsdele, som udstyret skal anvendes på, og hvor 

lang tid dette foregår over.  

Medical Device Regulation (MDR): Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 745/2017 af 5. april 2017 om 

medicinsk udstyr. Kaldes også Medical Device Regulation, og regulerer blandt andet anmeldelse og 

godkendelse af medicinsk udstyr. 

Medtech-virksomheder: Virksomheder som udvikler, producerer eller markedsfører medicinsk udstyr.  

Maksimumsudbuddet: Tegning af 3.773.585 styk Nye Aktier, som medfører indbetaling til Selskabet af et samlet 

Bruttoprovenu på DKK 20.0 mio. 

Markedssegment: Et specifikt og afgrænset markedssegment, som eksempelvis kan være kommuner, 

sundhedsregioner, universiteter, arbejdsløsheds- og jobområdet (Eng: Unemployment services). 

MHealth (mobile Health): Produkter indenfor sundhedsindustrien som bruger Mobile enheder som kanal for at 

få oplysninger og sende informationer til patienter 

Minimumsudbuddet: Tegningen af 3.018.868 styk Nye Aktier, som medfører indbetaling til Selskabet af et samlet 

Bruttoprovenu på DKK 16,0 mio. 
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Mobile First: Udvikling af IT-produkter, hvor man sikrer, at mobile Enheder kan bruge produktet, før man ser på 

andre visningsmuligheder som fx PC.   

Monsenso: Monsenso A/S, Ny Carlsberg vej 80, 1799 København K, CVR-nummer 35517391. 

Nasdaq First North Growth Market:  Er en markedsplads, som har status af et registreret SMV-Vækstmarked som 

defineret i Europa Parlamentets og Rådets Direktiv om markeder for finansielle instrumenter (EU 2014/65) som 

implementeret i den nationale lovgivning i Danmark, Finland og Sverige, som drives af en børs, der indgår i 

Nasdaq Koncernen. 

Nasdaq First North Growth Market Denmark: Er den danske del af markedspladsen Nasdaq First North Growth 

Market, som opereres af Nasdaq Copenhagen A/S, CVR-nummer 19042677, Nikolaj Plads 6, 1067 København K. 

Nasdaq First North Growth Market Rulebook af 1. september 2019:  Nasdaq First North Growth Markets eget 

regelsæt, som blandt andet indeholder bestemmelser om optagelse til handel af selskabers aktier og 

selskabernes overholdelse af gældende oplysningsforpligtelser. 

Nye Aktier: mellem 3.018.686 styk Aktier og  3.773.585 styk Aktier á nominelt DKK 0,10 i Monsenso A/S, som 

omfattes af Udbuddet.  

Nøglekunder: En kunde eller partner med faktisk eller forventet omsætning på over DKK 1 mio./pr. år. 

OCD: Obsessive Compulsive Disorder (i daglig tale OCD) er en mental lidelse, hvor en person føler behov for at 

gentage visse aktiviteter gentagne gange (“compulsions”) eller har visse tanker gentagne gange (“obsessions”). 

Personen er ikke i stand til at kontrollere hverken tankerne eller aktiviteterne i mere end en kort periode. 

Optagelse til handel:  Optagelse til handel af Selskabets Eksisterende og Nye Aktier på Nasdaq First North 

Growth Market Denmark. 

OPUS-behandling: OPUS (opsøgende behandling af unge med psykosesymptomer) er navnet på et permanent 

psykiatrisk behandlingstilbud for unge med debuterende psykose, som tilbydes i danske regioner. 

OurLoop : Varemærke ejet af Monsenso A/S. 

Patientcentrisk: Patientinvolvering og patientcentreret behandling har stigende fokus i den danske og 

internationale sundhedsdiskurs. Det er begreber, der i klinisk praksis stiller krav til den enkelte patient og 

sundhedspersonalet. Patientinvolvering muliggør, at patienten kan komme til orde og kan forstå og anvende 

den viden, som opnås i dialog med sundhedspersonalet. 

Post-launch trials: Refererer til farmaceutisk industris kliniske forsøg, som gennemføres, efter et medikament er 

kommet på markedet for at lave opfølgningsmålinger af effekt og bivirkninger. 

Psykoedukationsmateriale: Refererer til informations- og træningsmateriale i form af tekst, billeder, video og 

podcast, som bl.a. beskriver en konkret lidelse, typiske symptomer, behandlingen, og hvordan man kan få hjælp 

og selvhjælp. 

Protokol: En på forhånd aftalt struktur, der beskriver processen for, hvordan IT-udstyr skal udveksle data. Typisk 

implementeret i både hardware og software. Populært sagt sikrer en kommunikationsprotokol, at computerne 

taler samme sprog, at de ved hvem de taler med, og at computerne ikke ”snakker i munden på hinanden”. 
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Proof of Concept: En minimal implementering af en løsning, der kan bruges som en demonstration. Denne type 

løsning kræver videreudvikling, før den kan sælges til tredjepart. 

RADMIS: Et forskningsprojekt beskrevet i punkt  4.7. 

Rammeaftale:  En aftale med Selskabets kunder, der lægger klare regler for samhandlen mellem de to parter. 

Det forpligter dog ikke nødvendigvis virksomhederne til at handle, men fastlægger vilkårene herfor, såfremt det 

sker. 

Randomiseret: Forsøg, hvor behandlingen er den eneste væsentlige forskel mellem de to grupper patienter. 

Real-world evidence studier: Studier fra virkelige verdensdata (RWD), som er observationsdata, der er opnået 

uden for rammerne af Randomiserede kontrollerede forsøg (RCT'er) og genereret under rutinemæssig klinisk 

praksis. 

R&D:  Research and Development:  Forskning og udvikling.  

PHQ-9: Patient Health Questionnaire 9. Et spørgeskema med 9 spørgsmål til at bestemme tilstedeværelse og 

sværhedsgraden af depression.  

PRO: PatientRapporterede oplysninger. 

SaaS: Software-as-a-Service forretningsmodel, som giver Selskabet løbende abonnements-/service omsætning. 

Selskabet: Monsenso A/S, Ny Carlsberg vej 80, 1799 København K, CVR-nummer 35517391. 

Selvhjælpsinformation: Information om hvordan en patient eller pårørende kan hjælpe sig selv i givne 

situationer. 

Sensordata: Data, som indsamles automatisk via telefoners eller Wearables sensorer. Det kan fx være 

information om mobilitet, fysisk aktivitet, social aktivitet, søvn og hjerterytme, som opfanges af telefon eller 

Wearables. 

SKI-aftale: Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af 

det offentlige og afløfter udbudspligten.   

SME: Small-medium Enterprises eller små/mellemstore virksomheder. 

Spin-out Et produkt, som bliver taget ud af et selskab og videreført i et andet selskab, 

State of Art: Det mest udviklede og avancerede på markedet. 

Startup: Nystartet virksomhed, der oftest ved hjælp af ny teknologi finder en ny løsning på et kendt eller hidtil 

ukendt behov. 

Stemningsleje: Stemningsleje (Eng: Mood) registreres på en skala i enten daglige selvevalueringer eller kliniske 

spørgeskemaer ved bl.a. affektive lidelser som depression og Bipolar lidelse. 

Subscription fee: En betaling for brug af produktet,som forfalder ved tilmelding. 
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TGA: The Therapeutic Goods Administration (TGA) er en del Australien Government Department of Health og er 

ansvarlig for regulering af terapeutiske varer, herunder medicinsk udstyr. TGA-mærkning er en mærkning af 

medicinsk udstyr, som på mange måder ligner CE-mærkning. 

Time to Market: (TTM) den tid, det tager fra idé og udvikling af et produkt eller en løsning begynder, indtil det er 

tilgængeligt for salg. 

Track Record: Et forløb af historiske resultater, der viser, hvor godt de har præsteret indtil nu og dermed 

illustrerer sandsynligheden for, at produktet virker og skaber et godt omdømme for Selskabet, der producerer 

produktet fremadrettet.    

Turn Key Solution: En løsning, der fra start til slut er fuldstændig bearbejdet og nemt kan bruges eller 

implementeres af den kunde, som køber produktet. 

Udbuddet: Udbud af minimum 3.018.868 styk Nye Aktier og maksimum  3.773.585 styk Nye Aktier.  

Udbudskurs: DKK 5,30 pr. Ny Aktie. Udbudskursen er fast. 

Udbudsperioden: Løber fra og med mandag den 14. maj 2020 kl. 09.00 til og med fredag den 29. maj 2020 kl.  

23.59. 

Virksomheden: Monsenso A/S, Ny Carlsbergvej 80, 1799 København V, CVR-nummer 35517391. 

Virksomhedsbeskrivelsen: Denne virksomhedsbeskrivelse.  

Virksomhedsbeskrivelsesdatoen: Den 11. maj 2020. 

Wearables:  Engelsk ord for bl.a. smarture, ringe, halskæder og briller, som man har på eller bærer. 

WHO-5: WHO-5 er et generisk mål for trivsel. Det består af 5 spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt sig 

tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for personers 

generelle trivsel og velfindende.  
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9.2 Monsensos vedtægter  

VEDTÆGTER  

 

Monsenso A/S, CVR nr. 35 51 73 91  

  

 

1. NAVN OG FORMÅL 

1.1 Selskabets navn er Monsenso A/S. 

1.2 Selskabets formål er direkte eller indirekte via datterselskaber eller deltagelse i joint 

ventures og andre samarbejder at drive IT virksomhed inden for helbreds- og sund-

hedsområdet i form af salg af IT konsulentydelser, udvikling af, handel med og pro-

duktion af software og applikationer, dataudstyr, datatilbehør samt dertil knyttet ser-

vice og support, herunder IT service, systemintegration, etablering af IT kommunikati-

on, netværksetablering, hosting, outsourcing og uddannelse samt enhver anden efter 

bestyrelsens skøn dermed forbundet virksomhed. 

2. AKTIEKAPITAL OG AKTIER 

2.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 944.188 fordelt i aktier à nominelt kr. 0,10 

eller multipla heraf. 

2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 

2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. 

2.4 Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR nr. 27 08 88 99. 

2.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes 

omsættelighed. 

2.6 Ingen aktier har særlige rettigheder. 

2.7 Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist af 

selskabet eller andre. 

2.8 Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs (dematerialiseret) form gennem VP 

SECURITIES A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte udbetales gennem VP SECURITIES A/S 

og indsættes på udbyttekonti registreret i VP SECURITIES A/S. Rettigheder vedrørende 

aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S efter reglerne herom. 

3. UDNYTTEDE OG OPHØRTE WARRANTBEMYNDIGELSER 

3.1 Ved generalforsamlingsbeslutning den 2. juni 2017 blev bestyrelsen bemyndiget til indtil 

den 2. juni 2022 ad én eller flere omgange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) 

til selskabets medarbejdere, nøglemedarbejdere, ledelsen samt samar-bejdspartnere af 

selskabet uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med ret for indehaverne 

til at tegne op til nominelt kr. 90.124 aktier i selskabet samt til at træf-fe beslutning om 

de dertil hørende kapitalforhøjelser. Bemyndigelsen er blevet udnyt-tet fuldt ud som 

angivet i pkt. 3.1.1-3.1.6.  På en ekstraordinær generalforsamling den 1. maj 2020 blev 

der truffet beslutning om ophør af bestyrelsens adgang til efter be-

myndigelsesbestemmelsen at kunne genanvende og genudstede warrants, hvorved 

bemyndigelsen i sin helhed er fuldt udnyttet og ophørt.  
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3.1.1 Den 8. juni 2017 traf bestyrelsen beslutning om at udnytte den i pkt. 3.1 omtalte 

bemyndigelse til at udstede 240.000 warrants til selskabets medarbejdere, nøglemed-

arbejdere, ledelsen samt samarbejdspartnere af selskabet uden fortegningsret for de 

eksisterende aktionærer og traf samtidig beslutning om den dertil hørende kapitalfor-

højelse. Den i pkt. 3.1 omtalte bemyndigelse blev herefter nedsat til 661.240 warrants. 

Hver warrant giver ret til at tegne én kapitalandel á nominelt kr. 0,10 imod kontant 

betaling af kr. 0,10.  

3.1.2 Den 20. juli 2018 traf bestyrelsen beslutning om at udnytte den i pkt. 3.1 omtalte 

bemyndigelse til at udstede 329.000 warrants (hvoraf 29.000 var genudstedelse af 

tidligere udstedte warrants) til selskabets medarbejdere, nøglemedarbejdere, ledelsen 

samt samarbejdspartnere af selskabet uden fortegningsret for de eksisterende aktio-

nærer og traf samtidig beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Den i pkt. 3.1 

omtalte bemyndigelse blev herefter nedsat til 361.240 warrants. Hver warrant gi-ver ret 

til at tegne én kapitalandel á nominelt kr. 0,10 imod kontant betaling af kr. 0,10.  

3.1.3 Den 20. juli 2018 traf bestyrelsen endvidere beslutning om at udnytte den i pkt. 3.1 

omtalte bemyndigelse til at udstede 131.000 warrants til selskabets medarbejdere, 

nøglemedarbejdere, ledelsen samt samarbejdspartnere af selskabet uden fortegnings-

ret for de eksisterende aktionærer og traf samtidig beslutning om den dertil hørende 

kapitalforhøjelse. Den i pkt. 3.1 omtalte bemyndigelse blev herefter nedsat til 230.240 

warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én kapitalandel á nominelt kr. 0,10 imod 

kontant betaling af kr. 0,10.  

3.1.4 Den 12. juni 2019 traf bestyrelsen beslutning om at udnytte den i pkt. 3.1 omtalte 

bemyndigelse til at udstede 266.720 warrants (hvoraf 98.480 var genudstedelse af 

tidligere udstedte warrants) til selskabets medarbejdere, nøglemedarbejdere, ledelsen 

samt samarbejdspartnere af selskabet uden fortegningsret for de eksisterende aktio-

nærer og traf samtidig beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Den i pkt. 3.1 

omtalte bemyndigelse blev herefter nedsat til 62.000 warrants. Hver warrant giver ret 

til at tegne én kapitalandel á nominelt kr. 0,10 imod kontant betaling af kr. 0,10.   

3.1.5 Den 12. juni 2019 traf bestyrelsen endvidere beslutning om at udnytte den i pkt. 3.1 

omtalte bemyndigelse til at udstede 62.000 warrants til selskabets medarbejdere, nøg-

lemedarbejdere, ledelsen samt samarbejdspartnere af selskabet uden fortegningsret for 

de eksisterende aktionærer og traf samtidig beslutning om den dertil hørende kapi-

talforhøjelse. Den i pkt. 3.1 omtalte bemyndigelse var herefter fuldt udnyttet og blev 

nedsat til 0 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én kapitalandel á nominelt kr. 

0,10 imod kontant betaling af kr. 0,10. 

3.1.6 De i punkt 3.1.1-3.1.5 nævnte udstedelser af Warrants og de dertil hørende 

kapitalforhøjelser skete på de vilkår og betingelser, der fremgår af Bilag 1 og følgende 

vilkår: Warrants skal tegnes senest 14 dage efter bestyrelsen har præsenteret teg-

ningsoptionsaftalen for de respektive warrantmodtagere. Tegningen sker ved war-

rantmodtagerens underskrift af tegningslisten i de respektive tegningsoptionsaftaler. De 

nye kapitalandele, som kan tegnes ved udnyttelsen af Warrants, skal være ordinæ-re 

kapitalandele og have de samme rettigheder som de eksisterende kapitalandele i 

selskabet. De nye kapitalandele skal lyde på navn og være omsætningspapirer.  Teg-

ningsfristen for nye kapitalandele er 2 uger fra bestyrelsens meddelelse til warrant-

modtageren om beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelsen af warrants. 

Rettighederne til de nye kapitalandele indtræder ved tegningen af kapitalandelene. Ved 

udnyttelsen af warrants skal tegningsbeløbet for kapitalandelene indbetales til selska-

bet senest én uge efter tegningen. 

3.2 Ved generalforsamlingsbeslutning den 2. maj 2019 blev bestyrelsen bemyndiget til indtil 

den 1. maj 2024 ad én eller flere omgange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) 

til selskabets medarbejdere, nøglemedarbejdere, ledelsen samt samar-bejdspartnere af 

selskabet uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med ret for indehaverne 

til at tegne op til nominelt kr. 92.161 aktier i selskabet samt til at træf-fe beslutning om 

de dertil hørende kapitalforhøjelser. Bemyndigelsen er blevet delvist udnyttet som 
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angivet i pkt. 3.2.1-3.2.2 , hvorved bemyndigelsen herefter blev nedsat til 539.610 

warrants.    

3.2.1 Den  4. marts 2020 traf bestyrelsen beslutning om at udnytte den i pkt. 3.2 omtalte 

bemyndigelse til at udstede 332.000 warrants og traf samtidig beslutning om den dertil 

hørende kapitalforhøjelse. Den i pkt. 3.2 indeholdte bemyndigelse blev herefter nedsat 

til 589.610 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én kapitalandel á nominelt kr. 

0,10 imod kontant betaling af kr. 0,1.  

3.2.2 Den 4. marts 2020 traf bestyrelsen beslutning om at udnytte den i pkt. 3.2 omtalte 

bemyndigelse til at udstede 50.000 warrants og traf samtidig beslutning om den dertil 

hørende kapitalforhøjelse. Den i pkt. 3.2 indeholdte bemyndigelse blev herefter nedsat 

til 539.610 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én kapitalandel á nominelt kr. 

0,10 imod kontant betaling af kr. 0,1.  

3.2.3 De i punkt 3.2.1-3.2.2 nævnte udstedelser af warrants og de dertil hørende 

kapitalforhøjelser skete på de vilkår og betingelser, der fremgår af Bilag 1 og følgende 

vilkår: Warrants skal tegnes senest 14 dage efter bestyrelsen har præsenteret teg-

ningsoptionsaftalen for de respektive warrantmodtagere. Tegningen sker ved war-

rantmodtagerens underskrift af tegningslisten i de respektive tegningsoptionsaftaler. De 

nye kapitalandele, som kan tegnes ved udnyttelsen af Warrants, skal være ordinæ-re 

kapitalandele og have de samme rettigheder som de eksisterende kapitalandele i 

selskabet. De nye kapitalandele skal lyde på navn og være omsætningspapirer.  Teg-

ningsfristen for nye kapitalandele er 2 uger fra bestyrelsens meddelelse til warrant-

modtageren om beslutning om kapitalforhøjelse som følge af udnyttelsen af warrants. 

Rettighederne til de nye kapitalandele indtræder ved tegningen af kapitalandelene. Ved 

udnyttelsen af warrants skal tegningsbeløbet for kapitalandelene indbetales til selska-

bet senest én uge efter tegningen. 

3.2.4 På en ekstraordinær generalforsamling den 1. maj 2020 blev der som følge af 

indsættelsen af nye bemyndigelser i vedtægternes pkt. 5 truffet beslutning om dels at 

nedsætte den resterende del af den i pkt. 3.2 omtalte bemyndigelse til 0 warrants, og 

dels ophæve bestyrelsens adgang til efter bemyndigelsesbestemmelsen at kunne gen-

anvende og genudstede warrants, hvorved bemyndigelsen i sin helhed er ophørt. 

4. TILDELING AF WARRANTS 

Den 1. maj 2020 besluttede generalforsamlingen at formalisere udstedelsen af aktie-

tegningsoptioner (warrants) til selskabets direktion uden fortegningsret for de eksiste-

rende aktionærer og med ret til at tegne op til nominelt kr. 68.990 aktier i selskabet, 

idet der samtidig blev truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Vilkå-

rene for udstedelsen af warrants og kapitalforhøjelsen fremgår af Bilag 2. 

5. BEMYNDIGELSER 

5.1 Bestyrelsen er indtil den 31. december 2020 bemyndiget til uden fortegningsret for 

selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere 

gange med i alt op til nominelt kr. 377.358,50. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og 

skal ske ved kontant betaling. 

5.2 Bestyrelsen er indtil den 1. maj 2025 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets 

eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i 

alt op til nominelt kr. 265.000. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og kan ske ved 

kontant betaling, konvertering af gæld eller apportindskud. 

5.3 Med den begrænsning, der følger af punkt 5.6 er bestyrelsen indtil den 1. maj 2025  

bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje 

selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt kr. 132.500 i 

forbindelse med udstedelse af nye aktier til selskabets medarbejdere og/eller i dets 

datterselskaber. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der 

fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. 
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5.4 Med den begrænsning, der følger af punkt 5.6 er bestyrelsen indtil den  1. maj 2025 

bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede aktietegningsoptioner (warrants) med 

ret for indehaverne til at tegne op til nominelt kr. 132.500 aktier i selskabet. Selska-

bets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne 

bemyndigelse. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen og øvrige vilkår for ak-

tietegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til 

markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af aktietegningsoptionerne, medmindre 

disse udstedes til selskabets eller dettes datterselskabs medarbejdere. Bestyrelsen er 

samtidig bemyndiget til at gennemføre den dertil hørende kapitalforhøjelse ad en eller 

flere gange med op til nominelt kr. 132.500 uden fortegningsret for de eksisterende 

aktionærer i selskabet og mod kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af ak-

tietegningsoptioner, eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering i 

antallet af aktietegningsoptioner som en konsekvens af ændringer i selskabets kapital-

forhold. Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler i selskabsloven genan-

vende eller genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede aktietegningsoptioner, 

forudsat at genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og 

tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse 

forstås adgangen for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en allerede 

bestående aftale om aktietegningsoptioner. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens 

mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye aktietegningsoptioner, 

hvis allerede udstedte aktietegningsoptioner er bortfaldet. 

5.5 Nye aktier udstedt i henhold til punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 skal lyde på navn, være 

omsætningspapirer og i enhver anden henseende have samme rettigheder som de 

eksisterende aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte de nærmere vilkår for 

kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de æn-

dringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens 

udnyttelse af bemyndigelserne eller indehaveres udnyttelse af udstedte aktietegnings-

optioner i henhold til de for disse gældende vilkår. 

5.6 Bemyndigelserne i punkt 5.3 og 5.4 kan alene udnyttes inden for en samlet ramme på 

udstedelse af maksimalt nominelt kr. 132.500 aktier. Enhver udnyttelse af bemyndigel-

serne under disse punkter medfører således en reduktion af det samlede maksimum 

med det antal aktier, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved udnyttelse af til-

delte aktietegningsretter. 

6. GENERALFORSAMLING, AFHOLDELSE OG INDKALDELSE 

6.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden. 

6.2 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede 

og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen 

herfor i årsregnskabsloven.  

6.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor forlanger det. 

Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, når det forlanges af aktio-

nærer, der tilsammen ejer mindst fem procent af aktiekapitalen. Sådan begæring skal 

ske skriftligt til bestyrelsen ledsaget af et bestemt angivet forslag til dagsordenspunkt. 

Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter, at det 

er forlangt. 

6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers og højst fem ugers 

varsel. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes, jf. 

punkt 15, endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæ-

ring herom. 

6.5 Følgende oplysninger vil være tilgængelige på selskabets hjemmeside i en periode på 

tre uger før en generalforsamling, inklusive datoen for generalforsamlingens afholdel-

se:  

a. Indkaldelsen 
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b. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen  

c. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen  

d. Dagsorden og de fuldstændige forslag  

e. Formularer til stemmeafgivelse pr. fuldmagt eller skriftligt ved brevstemme. 

 

6.6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør 

alle spørgsmål vedrørende behandling af dagsordenspunkterne, stemmeafgiv-ning og 

resultaterne heraf.  

6.7 Generalforsamlingen kan afholdes på dansk eller engelsk (uden simultantolkning) efter 

bestyrelsens beslutning. Dokumenter udarbejdet til brug for generalforsamlingen skal 

foreligge på dansk eller engelsk efter bestyrelsens beslutning. Selskabets årsrapporter 

udarbejdes på engelsk, jf. punkt 16.2.  

7. SÆRLIGT OM AFHOLDELSE AF ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING 

7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig 

eller delvist elektronisk. 

7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende 

vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til 

afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at 

deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt 

at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de 

repræsenterer samt resultatet af afstemninger. 

7.3 Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlin-

gen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som 

anvendes ved elektronisk generalforsamling. Aktionærerne afholder selv egne 

omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling. 

7.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det 

elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligele-des 

angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om 

fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen. 

7.5 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte 

elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem 

selskabet og aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes punkt 15, i stedet for 

at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter. 

8. DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:  

a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 

b. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 

c. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte 

årsrapport 

d. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen 

e. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår 

f. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
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g. Valg af revisor 

h. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer 

i. Eventuelt 

 

8.2 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære 

generalforsamling. Begæring herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen 

senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse. 

9. MØDE- OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGER 

9.1 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes 

i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen 

er én uge før generalforsamlingen. Aktionærens besiddelse af aktier og stemmer op-

gøres på registreringsdatoen på baggrund aktionærens ejerforhold som noteret i ejer-

bogen samt eventuelle meddelelser om herom modtaget med henblik på indførsel i 

ejerbogen. 

9.2 En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen i henhold til punkt 9.1, 

som ønsker at deltage i generalforsamlingen skal senest tre dage før dens afhol-delse 

anmode om adgangskort. 

9.3 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig, og både aktionæren og 

fuldmægtigen kan møde med en rådgiver. 

9.4 Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig og dateret fuldmagt i overensstemmelse 

med reglerne herom. 

9.5 En aktionær, der er berettiget til at deltage i en generalforsamling i henhold til punkt 

9.1, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme i overensstemmelse med sel-

skabslovens regler herom. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest hverda-

gen før generalforsamlingen. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. 

9.6 Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,10 giver én stemme. 

10. GENERALFORSAMLINGSBESLUTNINGER 

10.1 Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre 

andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. 

10.2 Beslutning om vedtægtsændringer, selskabets opløsning, fusion eller spaltning kræver, 

at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på 

generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, medmindre lovgivningen stiller 

strengere eller lempeligere vedtagelseskrav eller tillægger bestyrelsen eller andre 

organer selvstændig kompetence. 

11. BESTYRELSE 

11.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet. 

11.2 Bestyrelsen består af mindst tre og højst fem medlemmer, der vælges af 

generalforsamlingen. 

11.3 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. 

11.4 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på ét år. 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. 

11.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, 

herunder formanden eller næstformanden, er repræsenteret. 
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11.6 Anliggender behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens (og i hans fravær næstformandens) stemme afgørende. 

12. DIREKTION 

12.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer til at varetage den 

daglige ledelse af selskabet. 

13. SPROG 

13.1 Selskabets koncernsprog er engelsk 

13.2 Selskabsmeddelelser kan udarbejdes på engelsk alene, såfremt bestyrelsen måtte træffe 

beslutning herom. 

14. TEGNINGSREGEL 

14.1 Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den 

samlede bestyrelse. 

15. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION 

15.1 Al kommunikation fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til 

generalforsamlinger, kan ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemme-side 

eller via e-mail. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemme-side i 

henhold til lov. 

15.2 Kommunikation fra aktionærer til selskabet kan ske ved e-mail. 

15.3 Det er den enkelte aktionærs ansvar at sikre, at selskabet har aktionærens korrekte e-

mail adresse. Selskabet har ingen pligt til at søge e-mail adresser berigtiget eller til at 

fremsende meddelelser på anden måde. 

15.4 Oplysninger om kravene til anvendte systemer samt om fremgangsmåden ved 

elektroniskkommunikation findes på selskabets hjemmeside, www.monsenso.com. 

16. REVISION OG ÅRSRAPPORT 

16.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af 

generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

16.2 Årsrapporten udarbejdes på engelsk. 

17. REGNSKABSÅR 

17.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar i et kalenderår til 31. december i det følgende 

kalenderår. 

Vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 1. maj 2020. 

NB:  Vedtægternes bilag 1 og 2 indeholdende warrantvilkår er udeladt men kan ses på Selskabets hjemmeside 

www.monsenso.com. 

9.3 Selskabets reviderede regnskab for regnskabsåret 2019 

Selskabets reviderede regnskab for regnskabsåret 2019 er godkendt på Monsensos ordinære generalforsamling 

den 31. marts 2020. Regnskabet kan hentes på Selskabets hjemmeside og på CVR.dk. 

 

http://www.monsenso.com/
https://www.monsenso.com/investors
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9.5 Vederlagspolitik 

Vederlagspolitik for Monsenso A/S 

Uanset at Monsenso A/S (herefter kaldet ”Monsenso” eller ”Selskabet”) ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til 

at udarbejde en vederlagspolitik, har bestyrelsen ud fra en vurdering af, hvad der udgør god selskabsledelse 

besluttet at udarbejde en vederlagspolitik for bestyrelse og direktion i Selskabet og indhente godkendelse af 

selskabets aktionærer på en generalforsamling.  

Vederlagspolitikken finder anvendelse på Selskabets til enhver tid værende og i Erhvervsstyrelsen anmeldte og 

registrerede bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken finder således ikke anvendelse på aflønningen af 

nøglemedarbejdere og øvrige medarbejdere. 
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1. GENERELLE PRINCIPPER 

Under hensyntagen til en række forhold, herunder Monsensos status som vækstvirksomhed og 

nødvendigheden af at allokere en så stor del af Selskabets likviditetsberedskab til aktiviteter, der understøtter 

selskabets drift og udvikling, er det bestyrelsens opfattelse, at en kombination af fast og resultatbaseret 

aflønning kan være hensigtsmæssig for at sikre, at Selskabet kan tiltrække og fastholde ledelsesmedlemmer 

med den rette profil og kompetencer samtidig med, at såvel direktionen som bestyrelse kan aflønnes helt eller 

delvist med et incitamentsbaseret vederlag, som kan understøtte værdiskabelsen for selskabets aktionærer og 

dermed skabe sammenfald mellem ledelsen og aktionærernes interesser. 

Formålet med denne vederlagspolitik er at fastlægge rammerne for aflønningen under skyldig hensyntagen til 

selskabets korte og langsigtede mål og at sikre, at vederlagsmodellen ikke fører til uforsigtighed, 

uhensigtsmæssig adfærd eller unødig accept af risici. 

2. Bestyrelsen 

Bestyrelsen modtager et bestyrelseshonorar, som godkendes hvert år på en generalforsamling i selskabet og 

senest i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af Selskabets årsrapport.  

Formanden for bestyrelsen modtager normalt et honorar svarende til 2 gange honoraret til et menigt 

bestyrelsesmedlem begrundet i en større arbejdsindsats end menige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde hvor 

næstformanden tillige forventes at lægge en større arbejdsindsats end menige medlemmer, vil næstformanden 

normalt modtage et honorar svarende til 1,5 gange honoraret til et menigt bestyrelsesmedlem. 

Honoraret består af et fast grundhonorar, der kan udbetales enten kontant eller som aktietegningsoptioner 

(warrants), eller som en kombination af kontantbetaling og aktietegningsoptioner. Aktietegningsoptioner, som 

tildeles som en del af det faste vederlag kan udnyttes fra modtagelsestidspunktet og i indtil 5 år derefter. Enhver 

udnyttelse skal ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsmisbrugslovgivning og 

Selskabets interne regler/politikker herfor. 

En andel af honoraret, dog maksimalt 50 %, kan være variabelt, hvor optjening og størrelsen er afhængigt af 

Selskabets realisering af på forhånd fastlagte finansielle resultater. Den variable del af honoraret kan alene 

udbetales som aktietegningsoptioner. Aktietegningsoptioner, som modtages i variabelt vederlag, opdeles for 

hver tildeling i 3 lige store trancer, hvor den første trance tidligst kan udnyttes 12 måneder efter modtagelsen og 

i 3 år derefter, den anden trance kan tidligst udnyttes 24 måneder efter modtagelsen og i 3 år derefter, og tredje 

trance kan tidligst udnyttes 36 måneder efter modtagelsen og i 3 år derefter. Enhver udnyttelse skal ske i 

overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsmisbrugslovgivning og Selskabets interne 

regler/politikker herfor. 

Der kan i særlige tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem i henhold til separat aftale med bestyrelsen, anmodes om 

at udføre specifikke og særligt tidskrævende opgaver, ydes et særligt tillægshonorar, som dog skal være 

betinget af generalforsamlingens endelige godkendelse i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af 

bestyrelsens honorering. Tillægshonoraret kan være såvel kontant- som aktietegningsoptionsbaseret. Hvor 

tillægshonoraret er aktietegningsoptionsbaseret skal udnyttelse ske efter samme regler som for den faste del af 

bestyrelseshonoraret. 

3. Direktionen 

Lønforhold og øvrige ansættelsesvilkår for hver enkelt direktør i Selskabet er reguleret af en direktørkontrakt 

indgået mellem det enkelte direktionsmedlem og bestyrelsen. Nye kontrakter og tillæg til eksisterende 

kontrakter, som udarbejdes efter at denne vederlagspolitik er godkendt på en generalforsamling i Selskabet, 
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skal være udarbejdet inden for rammerne heraf og kan indeholde en eller flere af de vederlagskomponenter, 

som er opregnet i punkt 3.1. 

3.1 Direktionens vederlagskomponenter 

Den samlede aflønning af medlemmer af Selskabets direktion kan indeholde følgende løn- komponenter: 

• Fast kontantbaseret løn (bruttolønnen), inklusive eventuelt pensionsbidrag 

• Visse lønaccessorier, herunder f.eks. firmabil, telefon, avishold, sundhedsforsikring m.v. 

• Kontantbaseret bonusordning, jf. punkt 3.2. 

• Aktietegningsoptionsbaseret bonusordning, jf. punkt 3.3 

Derudover kan medlemmerne af Selskabets direktion deltage på lige fod med og på samme vilkår som øvrige 

medarbejdere i generelle warrant og medarbejderaktieordninger i Selskabet, som bestyrelsen måtte træffe 

beslutning om. 

3.2 Kontant baseret bonus 

En bonus eller en bonusordning kan have en varighed af en eller flere år og kan være afhængig af visse 

specifikke begivenheders indtræden i relation til Monsenso. Fastholdelses- og loyalitetsbonusser m.v. kan 

endvidere aftales. Betaling eller tildeling af en bonus vil afhænge af, om visse aftalte betingelser eller 

målsætninger er helt eller delvist opfyldt. Sådanne målsætninger kan relatere sig til personlige performancemål 

for det enkelte direktionsmedlem, til Selskabets salgsresultater, finansielle resultater eller til realiseringen eller 

opnåelsen af visse mål i en af bestyrelsen vedtaget strategi. 

3.2.1 Årlig bonus (kortsigtet) 

De enkelte medlemmer af Selskabets direktion vil kunne være berettiget til en årlig kontantbonus, som 

maksimalt kan udgøre 100 % af vedkommendes bruttoløn. Bonusniveauet fastlægges af bestyrelsen. 

En årlig bonus har til hensigt at bidrage til, at Selskabet opnår dets kortsigtede mål-sætninger. Bonustildelingen 

og størrelsen heraf afhænger af graden af opfyldelse af sådanne målsætninger, som måtte blive aftalt for et år 

ad gangen. Disse målsætninger vil primært vedrøre realisering af Selskabets salgs- eller budgetmål eller 

opnåelsen af finansielle nøgletal eller andre konkret målbare resultater af finansiel eller ikke finansiel karakter. 

3.2.2 Flerårig bonus (langsigtet) 

De enkelte medlemmer af Selskabets direktion vil kunne være berettiget til en langsigtet bonus, som optjenes 

over en flerårig periode, typisk over en 3 årig periode. Den samlede bonus kan maksimalt udgøre 200 % af 

vedkommendes gennemsnitlige årsløn (brutto) i optjeningsperioden. Bonusniveauet fastlægges af bestyrelsen. 

Bonussen udbetales som udgangspunkt som et kontantvederlag, jf. dog punkt 3.3. 

 

En flerårig bonus har til formål at sikre, at Selskabet opnår dets langsigtede målsætninger. Tildelingen og 

størrelsen heraf vil derfor afhænge af realiseringen af Selskabets målsætninger. 

3.3 Aktietegningsoptionsbaseret bonus 

Bestyrelsen kan beslutte, at en langsigtet flerårig bonus, jf. punkt 3.2.2 kan udbetales som et 

aktieoptionsbaseret vederlag, hvor bestyrelsen diskretionært kan vælge, at optjenings- og eller 

udnyttelsesvilkårene i aftalegrundlaget understøtter de langsigtede målsætninger eller fastholdelseselementet. 
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4. GENERALFORSAMLINGSGODKENDELSE 

Denne vederlagspolitik er fremlagt og godkendt på Monsensos ekstraordinære generalforsamling den 1. maj 

2020. 

5. OFFENTLIGGØRELSE 

Monsensos til enhver tid gældende vederlagspolitik vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside 

www.monsenso.com 
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9.6 Tegningsblanket 

Tegningsblanket 

Bindende ordre om tegning af Nye Aktier i Monsenso A/S, CVR-nummer 35517391. 

Udbud af Nye Aktier i Monsenso A/S  

Udbud af mellem 3.018.868 Styk Nye aktier og 3.773.585 styk Nye Aktier á nominelt DKK 0,10.  

Udbudsperiode  

Den 14. maj 2020 kl. 09:00 til den 29. maj 2020 kl. 23:59 (dansk tid) begge dage inklusive.  

Udbudskurs  

Udbudskursen er DKK 5,30 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 0,10.  

Første handelsdag 

Under forudsætning af at Udbuddet gennemføres, forventes første handelsdag at være den 10. juni 2020.  

Virksomhedsbeskrivelse  

Virksomhedsbeskrivelsen er dateret den 11. maj 2020. Virksomhedsbeskrivelsen er offentliggjort på Nasdaq First 

North Growth Market og på Selskabets hjemmeside, efter at Nasdaq Copenhagen A/S har accepteret optagelsen 

af Selskabets Aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark på betingelse af, at Udbuddet 

gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Markets krav til antallet af kvalificerede investorer og størrelsen 

af Free Float er opfyldt.  

ISIN  

Permanent: DK0061277977 

Midlertidig: DK0061278009 

Ordregiver skal udfylde en blanket for hvert VP-depot, som ønskes benyttet til tegning af Nye Aktier. 

Tegningsordrer skal afgives ved indlevering af tegningsblanketten til ordregivers eget kontoførende 
pengeinstitut i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut har mulighed for at 

behandle og videresende ordren, så den er Danske Bank A/S i hænde senest den 29. maj 2020 kl. 23:59 (dansk 

tid). Der kan kun afgives én tegningsblanket pr. depot i VP. Der skal minimum tegnes 720 styk Nye Aktier 
svarende til et tegningsbeløb på DKK 3.816 pr. tegningsordre. Overstiger de samlede tegningsordrer det 

udbudte antal Nye Aktier, vil der ske reduktion af tegningsordrerne i overensstemmelse med det i 
Virksomhedsbeskrivelsen under punkt 8.26 anførte. Dog vil der ikke reduceres til mindre end 720 Aktier 

(minimumstegningen) pr. investor. 

På vilkår, som anført i Virksomhedsbeskrivelsen, dateret den 11. maj 2020, afgiver jeg/vi herved tilbud om 

tegning af Nye Aktier i Monsenso A/S.  

Jeg/vi accepterer, at Danske Bank A/S kan kræve oplysninger om mit/vort navn og adresse, samt er berettiget til 
at videregive denne information til Monsenso A/S. Jeg/vi forpligter os til at betale modværdien af de tildelte Nye 

Aktier.  

Jeg/vi erklærer samtidig, at jeg/vi er bekendt med indholdet i Virksomhedsbeskrivelsen dateret den 11. maj 

2020 og de deri nævnte risici. 
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Jeg erklærer, at informationen i tegningsblanketten kan distribueres mellem Danske Bank A/S,  Monsenso A/S, 

Norden CEF ApS som rådgivere og mit eget pengeinstitut. 

Tegningsønsker over DKK 150.000,00 

1. Antal Aktier: Jeg/vi ønsker at tegne _______________ styk Nye Aktier til DKK 5,30 pr. Aktie.  

2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Nye Aktier for kr. _______________ . 

Tegningsønsker til og med DKK 150.000,00 

1. Antal Aktier: Jeg/vi ønsker at tegne __________ styk Nye Aktier til DKK 5,30 pr. Aktie (min. 720 styk).  

2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Nye Aktier for kr. ___________ (min. DKK 3.816). 

VP-konto og depot nr. 

Kontoførende institut  

VP-depot nr.  

Kontonummer til afregning  

 

Personlige oplysninger 

Navn  

CPR/CVR-nr.  

Gade  

Postnr. og by  

Telefon  

e-mail  

 

Underskrift ___________________________________Dato_________________                                                 

Eventuelt firmastempel 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en mail til investor@monsenso.com eller Certified Adviser 

Norden CEF ApS v/John Norden jn@nordencef.dk eller telefon + 45 20 72 02 00 

mailto:investor@monsenso.com
mailto:investor@monsenso.com
mailto:jn@nordencef.dk

