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Den danske medicovirksomhed Timedico forventer kraftig vækst i kølvandet på etablering af 
asiatisk selskab. Ledelsen har indtil videre fravalgt USA for ikke at knække nakken.

Det går stærkt i Timedico, men det kan også gå for stærkt. Omsætningen vokser hastigt, og kommer 
ifølge direktør Daniel Blak til at vokse endnu mere, men i modsætning til så mange andre selskaber 
inden for life science har medicoselskabet slet ikke søgt mod USA.
”Vi har sagt nej tak til USA indtil videre. Vi har haft en del forespørgsler, men vi har sagt nej, fordi 
vi har rigeligt at se til. Vores værdier ligger i, at vi har denne høje kvalitet, stærk support og en høj 
grad af tillid. Vi arbejder med sygehuse, hvor vi har oppe-tider på over 99,8 pct. Det kræver også, at 
vores installationer, support og teknik kan følge med. Vi forsøger at vokse kontrolleret,” siger han til 
MedWatch og fortsætter:
”Hvis vi begynder at angribe et marked som USA, med de regulativer og regler som de har… Vi 
mener ikke, at vi er klar til det endnu. Vi føler ikke, at vi har ressourcerne til det. Vi vælger i første 
omgang at satse på hjemmemarkedet, Skandinavien, en række europæiske markeder og så Asien. 
Selvfølgelig skal vi til USA engang. Det vil da være min drøm at skulle til USA engang. Men det 
skal være, når vi selv har ressourcerne til, at det kan være det næste skridt. Og det kræver, at vi får et 
solidt fodfæste i Europa og Asien først.”
Kraftig stigning
Timedico, der producerer TEMPUS600, som er et luft/rørpost-baseret internt transportsystem til 
blodprøver, kom ud af det skæve regnskabsår, der sluttede med udgangen af juni 2013, med et 
overskud på 1,51 mio. kr., og det tal skal meget gerne blive markant større i år.
”Der var ikke de store overrasker i sidste års regnskab, udviklingen var som forventet. Kigger man 
på indeværende regnskabsår, så forventer vi en forholdsvis kraftig omsætningsstigning på 30-40 pct., 
og et overskud, der ser noget bedre ud end hidtil,” forklarer Daniel Blak.
Det er et øget salg i Danmark, der ifølge direktøren driver væksten.
Nyt asiatisk selskab
”Danmark er stadigvæk et stort marked for os og vil være det en del år ud i fremtiden endnu. I det 
regnskabsår, vi kom ud af, lå omsætningen nok på cirka 70 pct., mens det i indeværende regnskabsår 
nok bliver omkring 50 pct. af omsætningen,” siger han og fortsætter:
"Derudover fokuserer vi en del på de øvrige skandinaviske markeder og et begyndende salg i 
Tyskland og Holland. Endeligt har vi startet et selskab i Asien med base i Bangkok, hvor der er fire 
ansatte. Det er det, der skal drive omsætningen på den lidt længere bane. Selskabet skal selv sælge til 
hjemmemarkedet Thailand og ellers bygge et distributørnetværk op i resten af Asien og Australien.”
Det er ifølge Daniel Blak forventningen, at det asiatiske salg allerede om 2-3 år skal overgå salget på 
det danske marked.
”Nu begynder vi snart at høste frugterne af den indsats, vi har gjort på eksportmarkederne, og det 
begynder at ville kunne ses i regnskabet i år og for alvor næste år,” siger han og tilføjer:
”Vi har også været i en læringsproces. Vi er jo ikke en virksomhed, der har stor erfaring med at 
ekspandere ud over landets grænser. Så vi skulle lære, hvordan vi skulle positionere vores produkt, 
og hvilke distributører vi skulle bruge. Den læringsproces har selvfølgelig også kostet på bundlinjen, 
og hver gang vi starter et nyt marked op, så vælger vi at investere en del af vores bundlinje.”
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