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Certified adviser
Kontigo Care har anlitat Eminova Fondkommission AB, Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm, som bolagets Certified Adviser.
En Certified Adviser granskar bolag vars värdepapper ska tas upp till handel på First North. NASDAQ Stockholm AB:s övervakningsfunktion
(”surveillance”) ansvarar för att kontrollera att både bolag och Certified Adviser lever upp till regelverket på First North. Surveillance övervakar även
handeln på First North. Eminova Fondkommission äger inga aktier i Kontigo Care AB.

Information om denna bolagsbeskrivning
Eminova Fondkommission har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid upprättandet av detta dokument. Innehållet baseras på
information som tillhandahållits av Kontigo Care. Styrelsen i Kontigo Care är ensamt ansvarig för dokumentet. Information om styrelsen återfinns
i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor”. Eminova Fondkommission har inga övriga intressen i Bolaget. För detta dokument gäl-
ler svensk rätt. Tvist rörande innehållet i dokumentet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 
Endast räkenskaperna, som hämtats från årsredovisningen för räkenskapsåret 2014, och den information i detta dokument där det explicit anges, 
har granskats och/eller reviderats av Bolagets revisor.

Framtidsinriktad information
Detta dokument innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa ut-
talanden återfinns i flera avsnitt och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden ”anser”,
”avser”, ”bedömer”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”planerar” eller liknande uttryck kännetecknar vissa sådana framtidsinriktade uttalanden. Även om led-
ningen anser att förväntningarna som beskrivs i dessa uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att framåtriktade uttalanden förverkligas eller
visar sig vara. I avsnittet ”Riskfaktorer” finns en beskrivning, dock inte fullständig, av faktorer som kan medföra att faktiska resultat eller prestationer
skiljer sig avsevärt från framåtriktade uttalanden.

Information från tredje part
Kontigo Care har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen
i Kontogo Cares eller Eminova Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i detta dokument intagen information. Ingen tredje
part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i Kontigo Care. Informationen som ingår i dokumentet har återgivits korrekt,
och såvitt styrelsen känner till och försäkrar genomjämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje part har inga uppgifter
utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i
ett antal tabeller i detta dokument har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan mindre differenser förekomma, exempelvis kan siffrorna i
en tabell skilja sig från den totala summa som anges i tabellen.
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VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: 
 
FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM INGÅR I NASDAQ. DEN HAR INTE SAMMA JURIDISKA 
STATUS SOM ENREGLERAD MARKNAD. BOLAG PÅ FIRST NORTH REGLERAS AV FIRST NORTHS REGLER OCH 
INTE AV DE JURIDISKA KRAV SOM STÄLLSFÖR HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD. EN PLACERING I ETT BO-
LAG SOM HANDLAS PÅ FIRST NORTH ÄR MER RISKFYLLD ÄN ENPLACERING I ETT BOLAG SOM HANDLAS PÅ EN 
REGLERAD MARKNAD. ALLA BOLAG VARS AKTIER ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅFIRST NORTH HAR EN CERTI-
FIED ADVISER SOM ÖVERVAKAR ATT REGLERNA EFTERLEVS. NASDAQ STOCKHOLM GODKÄNNER ANSÖKAN OM 
UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ FIRST NORTH.

3



Bakgrund och motiv för listning
Styrelsen för Kontigo Care ser en anslutning av Bolagets aktie till First North som ett viktigt steg för att förverkliga Bolagets affärsplan och
uppsatta mål. Den transparens  som följer med en notering av Bolagets aktie bedöms medföra operativa fördelar för Kontigo Care gentemot 
alla förekommande utomstående parter. Dessa parter utgörs av kunder, samarbetspartners, myndigheter, kapitalmarknadens aktörer samt 
bolagets framtida eventuella partners. Valet av First North som marknadsplats för bolagets aktie har baserats på att denna lista är en del av  
NASDAQ, vilket bedöms kunna ge Kontigo en kvalitetsstämpel gentemot omvärlden. 

Noteringen och den goda ägarspridningen som uppnåddes i samband med Bolagets nyligen slutförda nyemission bedöms ge värdefull
tillgång till kapitalmarknaden. Detta kan komma att spela en särskilt viktig roll för Bolaget i samband med framtida expansionsmöjligheter.

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella och planerade verksamheten under den kommande tolvmå-
nadersperioden.

Utfall av nyemission under maj 2015
Inför noteringen av Bolagets aktie vid First North genomfördes en företrädesemission till kursen 9,50 per aktie, i vilken även allmänheten
kunde teckna. Emissionen, som fulltecknades, tillförde Kontigo Care AB ca 14,8 Mkr efter emissionskostnader, och aktiekapitalet ökades med  
200 000 Kr. Antalet aktier uppgår efter genomförd emission till 6 160 000 st. Cirka 480 nya ägare tillkom i samband med nyemissionen, och Bolaget 
har inför noteringen totalt ca. 750 aktieägare.

Försäkran
Styrelsen för Kontigo Care AB är ansvarig för informationen i föreliggande Bolagsbeskrivning, vilken har upprättats med anledning av Bolagets
ansökan om listning av dess aktier på First North. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna Bolagsbeskrivning är riktiga 
och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Uppsala den 1 juni 2015
Kontigo Care AB (Publ)
Styrelsen

Rune Löderup
Juha Thümer
Peter von Ehrenheim
Erik Weiman
Marku Hämäläinen
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Riskfaktorer relaterade till verksam-
heten
Kort historik
Bolaget bildades 2013. Då endast kortvarig finansiell historik föreligger kan det 
vara svårt att utvärdera Bolagets framtidsutsikter. 
Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov
Kontigo Care har kort historik och  det finns risk att Bolaget inte kommer att 
kunna generera vinster i tillräcklig omfattning eller lösa uppkomna finansie-
ringsbehov på ett fördelaktigt sätt, vilket  kan påverka Bolagets verksamhet ne-
gativt samt även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling 
av Bolaget.
Förmåga att hantera tillväxt
Kontigo Care förväntas genomgå snabb tillväxt. Det kommer att ställas stora 
krav på ledningen och den operativa och finansiella infrastrukturen. För att han-
tera tillväxten krävs investeringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. 
Om Kontigo Care inte hanterar den förväntade tillväxten på ett effektivt sätt kan 
detta påverka resultatet negativt.
Beroendet av nyckelpersoner och medarbetare
Om Kontigo Care inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal förelig-
ger risk för svårigheter att fullfölja Bolagets affärsplanering, med förluster eller 
reducerade framtida vinster som tänkbara konsekvenser. 
Risker associerade med företagsförvärv
Kontigo Care kan komma att växa genom företagsförvärv i framtiden. Det fö-
religger alltid risk för att förvärv inte ger det utfall som förväntas vad avser in-
tegration och lönsamhet. Detta kan komma att påverka Kontigo Care negativt. 
Konkurrens
Ny teknologi i kombination med penetrationen av s k smartphones har skapat 
ett flertal nya tillväxtbranscher, däribland mHealth (fritt översatt hälsovård via 
mobilen). Alla tillväxtbranscher attraherar nya bolag som etablerar sig och bero-
endevård i mHealth segmentet bedöms inte utgöra något undantag. Styrelsen 
bedömer att antalet konkurrenter på den aktuella marknaden sannolikt kommer 
att öka i framtiden, vilket kan innebära negativa försäljnings- och resultateffek-
ter.
Valutakursförändringar
Kontigo Care planerar att verka på en internationell marknad och kommer när 
etablering i utlandet sker att erhålla intäkter i olika valutor. Förändringar i den 
svenska kronans värde i förhållande till andra länders valutor påverkar då stor-
leken på Bolagets intäkter och därmed resultat.
Systemfel och säkerhetsbrott
Bolagets verksamhet är i hög grad beroende av informationssystem och annan 
teknik. Långvariga eller upprepade systemfel kan försämra Bolagets intjänings-
förmåga.

Legala och politiska risker 
Immateriella rättigheter
Det finns inga garantier för att Bolaget kan uppnå eller bibehålla  oinskränkta 
nyttjande-  eller äganderätter till immateriella värden, såsom varumärken och 
webbadresser.
Legala aspekter kring hälso- och sjukvård
Många bolag verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn står under offentlig 
tillsyn. Även om Bolaget inte bedriver sjukvård finns det alltid risk att sanktioner 
kan riktas mot Bolagets kunder och samarbetspartners. Dessa omständigheter 
kan komma att drabba Kontigo Cares verksamhet negativt.
Dataskydd
I många länder har lagar och förordningar antagits som påverkar viktiga aspek-
ter inom Internet, bland annat elektroniska avtal samt personuppgifts- och 
dataskydd. Sådan lagstiftning kan påverka kostnaderna och intresset för Bo-
lagets tjänster. Eventuella framtida förändringar i gällande lagar kan göra det 
nödvändigt för Bolaget att ändra eller upphöra med vissa  produkter, tjänster, 
verksamheter eller affärsmodeller.  Detta kan medföra  betydande kostnader 
eller skulder, vilka skulle kunna  inverka negativt på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Riskfaktorer relaterade till aktiehandel
Likviditet i handeln
Föreliggande nyemission förväntas möjliggöra att spridningskravet för anslut-
ning till Nasdaq First North uppfylls. Detta är inte synonymt med bra likviditet 
i aktien. Likviditeten i handeln med Bolagets aktie kan således periodvis vara 
begränsad. Detta kan förstärka fluktuationerna i aktiekursen. Begränsad likvidi-
tet i aktien kan även medföra problem för en innehavare att sälja sina aktier. Det 
finns ingen garanti för att aktier i Kontigo Care kan säljas till en för innehavaren 
vid varje tidpunkt acceptabel kurs.
Risk förenad med allmänna konjunkturvariationer på marknaden
Den allmänna utvecklingen på kapitalmarknaden och rådande konjunkturlägen 
kan från tid till annan påverka marknadens bedömning av värdet hos Bolagets 
aktier.
Handel på First North
Bolaget har inlett arbetet inför notering av aktien vid marknadsplatsen First 
North. Vid tidpunkten för detta erbjudande har godkännande om upptagande 
till handel inte erhållits. Ett av kraven för anslutning är att Bolaget uppnår en 
godtagbar ägarspridning. Denna ägarspridning förväntas uppnås genom före-
liggande nyemission.

Det kan inte uteslutas att Bolaget genom denna emission inte uppnår nöd-
vändig ägarspridning, eller att andra omständigheter inträffar som påverkar 
Bolagets möjligheter till notering vid First North. Detta innebär en risk att no-
teringen av Bolagets aktie förhindras, fördröjs eller förläggs till en annan mark-
nadsplats.

First North är en s.k. MTF, (Multilateral Trading Facility). En marknadsplats 
av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl a informations-
givning, genomlysning eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på 
bolag vars aktier är noterade vid en s.k. reglerad marknadsplats (”börs”). En pla-
cering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara mer riskfylld än 
en placering i ett börsnoterat bolag. 
Kursrisker 
Framtida och nuvarande investerare i Bolaget bör beakta att en investering är 
förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekur-
sen kommer att utvecklas positivt. Aktiekursens utveckling är, utöver faktorer 
hänförliga till verksamheten, beroende av en rad externa faktorer som Bolaget 
inte har möjlighet att påverka. Allt företagande och ägande av aktier är förenat 
med risktagande och i detta avseende utgör ägande i Kontigo Care inget undan-
tag. Aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela eller delar av sitt investerade 
kapital. 
Ägare med betydande inflytande
En koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra aktieägare 
som har andra intressen än majoritetsägarna. Ägarstrukturen kan komma att 
förändras över tiden. Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av 
dominerande ägare kommer att förändras över tiden, varvid Bolagets verksam-
hetsinriktning kan komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets 
styrelse.
Utdelning
Kontigo Cares styrelse förväntas inte under de närmaste åren föreslå utdelning. 
Så länge ingen utdelning lämnas, kommer eventuell avkastning på investering-
en bestå i en ökning av Bolagets marknadsvärdering. 

Risker
Bolagets verksamhet är liksom allt företagande förenad med risk. Det är därför av stor vikt att vid bedömning av Bo-
lagets tillväxtmöjligheter även beakta relevanta risker. Hela det investerade kapitalet kan förloras, och en investerare 
bör göra en samlad utvärdering av övrig information i detta memorandum tillsammans med en allmän omvärldsbe-
dömning. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning liksom ett flertal 
faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedanstående riskfaktorer bedöms vara de som kan 
komma att få störst inverkan på Bolagets framtida utveckling. Förteckningen över tänkbara riskfaktorer skall inte an-
ses som fullständig. Ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse.
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Med vår första produkt, TripleA, minskar vi  
lidandet, ökar kontrollen och stödet samtidigt 
som vi sänker kostnaden för vården och riktar 

rätt insatser på rätt individ vid rätt tillfälle!
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• Den beroende får motivation att vara nykter och fullfölja eftervården.
• Vårdhemmet kan följa den beroende efter behandling.
• Berörda parter uppmärksammas omedelbart om ett återfall sker.
• Familj och närstående slipper misstänka, kontrollera samt oroa sig.
• Arbetsgivare kan få en enkel, säker och billig nykterhetskontroll.
• Öppenvård och eftervård får garanterad nykterhet på de som genomgår behandling.
• Forskare kan för första gången få in data från nyktra alkoholister.
• Vi kan mäta ett antal parametrar, alltifrån längden på nykterhet till kvalité på behandling.

Kontigo Care AB grundades för att förbättra alkoholrelaterad beroendevård. Jag vet från egna erfarenheter att det 
finns ett stort problem att lösa. För en alkoholist är det första året i nykterhet det absolut svåraste. Dagens beroen-
devård är inte dålig men med små medel kan den bli mycket bättre. Det är här Kontigo Care kommer in med modern 
teknologi och ett forskningsinriktat synsätt för att förbättra diagnostik, vård och eftervård av alkoholberoende. 

Om vi på Kontigo Care tillsammans med vårdgivare kan minska åter-
fallsfrekvensen med en procentenhet -den är cirka 80% idag - från för-
sta vårdtillfället av alkoholberoende kan samhällets besparing enbart 
i Sverige sannolikt räknas i miljarder samtidigt som mänskligt lidande 
minskas. I  Sverige  har  cirka  300  000  människor  sjukdomen al-
koholism och ungefär ytterligare en miljon människor bedöms ligga i 
riskzonen för att gå in i ett beroende.

Bara på behandlingar och relaterade åtgärder läggs 30 mil-
jarder kronor om året fördelat på 50 000 behandlingstillfällen 
där varje behandling kostar 75 000-600 000 kronor. Idag vet 
vi att ett stort antal alkoholister som genomgår sin första be-
handling tar återfall kort tid efter avslutad behandling och vi vet 
att misstänksamheten från de som står individen nära är stor.  
Vi vet också att det inte finns något sätt att mäta hur länge någon 
är nykter efter behandling. Då alkoholism är en sjukdom med givna 

mönster vet vi även att om en alkoholist börjar dricka igen efter be-
handling är sannolikheten låg att individen söker hjälp då beroendet 
skyddas mer än något annat. Kontigo Care verkar på en globalt myck-
et lönsam marknad där vi har en unik position att ta väsentliga mark-
nadsandelar. 

Slutligen vet vi även hur sårbara många människor är efter be-
handling. Skilsmässa, dålig ekonomi, närstående som helt saknar till-
lit, en anställning som hänger på skör tråd, indraget körkort och annat 
som kan ha uppkommit som en följd av beroendet. Det är oerhört 
svårt att bibehålla sin nykterhet av egen kraft den första tiden av nyk-
terhet. Det behövs tid för att lära sig leva ett nyktert liv, reparera en 
del av de skador som orsakats samt inte minst för att börja förlåta 
sig själv.

Kontigo Cares målsättning är att lösa ovanstående problem!

Välkommen att följa med på  
Kontigo Care AB:s resa som aktieägare!

Daniel Benitez

VD, grundare och själv nykter alkoholist

VD har ordet
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48 % av alla självmord
har alkohol som en bidragande faktor
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Marknadsöversikt
Det finns ca 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det finnas ytterligare ca 1 000 000 personer som 
är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man att ca 500 000 tar skada av sitt missbruk. Det innebär att 800 000 
personer, 12% eller var åttonde vuxen i Sverige behöver ändra sin relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat 
beroende. Varje år söker 10 000 personer vård för första gången. Totalt finns det 27 000 vårdplatser fördelat på ca 
50 000 vårdtillfällen per år. Källa CAN

I Sverige finns cirka 230 behandlingshem. Merparten drivs i privat regi 
och till en stor del av nationella aktörer som Nämndemansgården, 
Humana, Aleris, Iris, Attendo, Frösunda och Frälsningsarmén. En be-
handlingsdag med övernattning kostar ca 2 000 SEK vilket innebär att 
en sex veckor lång primärbehandling kostar ca 80 000 SEK.

Kontigo Cares TripleA riktar sig till behandlingshem med sluten 
vård, öppenvården samt eftervården. Genom att stödja den beroende 
för att bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och eftervård 
bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka. 

Kontigo ser i en startfas bolag och vårdgivare inom den svenska 
missbruksvården som kunder. De nordiska länderna har i många fall 
ett tätt samarbete kring metoder och forskningsresultat för beroen-
devården.

Med detta som bakgrund har Kontigo som mål att vara aktiva 
även i Norge, Finland och Danmark under 2016 samt ha en väsentlig 
marknadsandel i dessa länder under 2018. Under 2017 är det ett vik-
tigt affärsmål för Kontigo att börja rulla ut i övriga Europa och Nord-
amerika med målsättningen att vara ledande i Europa före år 2020.

Den globala marknaden för alkoholmätare förutspås växa kraftigt 
och vara värd cirka 3,2 miljarder dollar 2018 (jämfört med 285 musd 
2011) . Den kraftiga tillväxten bedöms till största delen komma från 
Kontigo Cares marknadssegment inom vårdsektorn. 
Källa: WinterGreen Research.

Skadligt bruk av alkohol är ett globalt samhälls-
problem. Nedan ges siffror från England vars 
befolkning är cirka fem gånger så stor som den 
svenska .

 Direkta sjukvårdskostnader: 3,5 miljarder pund

 Alkoholrelaterad brottslighet: 11 miljarder pund

 Produktivitetsbortfall: 7,3 miljarder pund

Källa: Government Alcohol Strategy, England

30 % av olyckor med dödlig utgång
har alkohol som en bidragande faktor

För källhänvisning se sidan 12
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Verksamhetsbeskrivning
Sjukdomen alkoholism och dess följder medför en stor ekonomisk belastning för samhället och ger också enorma 
konsekvenser i form av mänskligt lidande för anhöriga, nära vänner och andra närstående som far illa i det kaos som 
ofta följer i alkoholismens spår. Förutom direkta sjukvårdskostnader är minskad produktivitet, sjukskrivningar samt 
psykisk ohälsa vanligt förekommande.

Enbart i Sverige satsas mångmiljardbelopp på behandlingar varje år. 
Trots detta har det visat sig svårt att mäta resultaten, vilket leder till 
att samhället i många fall satsar resurser i blindo.

Den mest förekommande slutna behandlingsinsatsen är primär-
behandling. Den pågår vanligtvis i fyra till åtta veckor innan vårdtaga-
ren återförs till arbete och hemort. En stor del av vårdtagarna återfal-
ler i sitt missbruk en kort tid efter behandling. Undersökningar visar 
att ju längre behandlingen pågår desto större är chansen till långvarig 
nykterhet. Ekonomiska förutsättningar och individens val gör många 
gånger att längre behandling än primärbehandling inte är möjlig.  
Kontigos TripleA ger stöd och kontroll från den stund individen lämnar 
behandlingshemmet och ska lära sig att ta vara på sig själv igen.

Då alkoholism är en sjukdom innebär det att sjukdomsmönstret 
ser ut på ungefär samma sätt vem man än är, vilken bakgrund man 
än har och var man än kommer ifrån. De produkter och tjänster som 
Kontigo utvecklar kan därför med små anpassningar erbjudas på en 
global marknad.

Nedanstående statistik ger en fingervisning om det mänskliga lidande 
som alkoholmissbruket medför i Sverige. Siffrorna visar på andelen 
där alkohol varit en bidragande faktor. Även om Kontigo bara skulle 
kunna förhindra en bråkdel av nedanstående olyckor är besparingar-
na betydande. Att folkhälsan förbättras och det mänskliga lidandet 
minskar är ytterligare en drivkraft som genomsyrar Kontigos före-
tagskultur.

30 % av olyckor med dödlig utgång
30 % av förare som omkommer i trafiken
50 % av förare som omkommer i singelolyckor
48 % av alla självmord
75 % av personer gripna för våldsbrott
86 % av polisanmälda våldtäkter

Källor: WHO, Socialstyrelsen, Vägverket

Kommuner
LAnDSTInG

ArBeTSGIVAre

BeroenDe

meDBeroenDe

VÅrDGIVAre
FÖreTAGS-
HÄLSoVÅrD
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Allmänt om verksamheten

Kontigo Care grundades 2013 för att utveckla produkter som ska hjälpa den privata och offentliga beroendevården 
att förbättra och effektivisera preventionsmetoder, behandlingsmetoder och eftervård av alkoholism och relaterade 
beroenden. Produkterna ska även verka som stöd för anhöriga samt underlätta kontroll av nykterhet för bland andra 
arbetsgivare, kriminalvård och transportindustrin där exempelvis flyg, sjöfart och tågtrafik ingår.

Kontigos första produkt TripleA planeras att lanseras 
Q2/Q3 2015
Terapiuppföljningsinstrumentet TripleA, som beskrivs närmare ned-
an, erbjuds till behandlingshem, öppenvård, eftervård och arbetsgiva-
re. TripleA stödjer den beroende under tillfrisknandet och visar vägen 
till varaktig nykterhet. För vårdgivarens insatser vid eftervård och 
öppenvård ger TripleA information om behandling överhuvudtaget 
är möjligt. Grundkriterierna för en lyckad behandling är nykterhet och 
viljan till förändring. TripleA fungerar också som kontrollverktyg vid 
arbetsplatser och permissioner.

Viktig pusselbit i forskningssammanhang
Nykterhetskontroll via TripleA ger facit över hur väl en behandling 
fungerar på längre sikt och därmed unika möjligheter att bedriva 
forskning kring alkoholism. Kliniska studier och systematisk insam-
ling av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa modeller (IP) som 
hjälper vårdgivarna att förstå individuella aspekter av sjukdomen. 
Detta medför att bolaget kan individanpassa och effektivisera vården 
samtidigt som man minskar både lidande och kostnader.

motiverar vårdtagaren att delta i sin terapi  
(tex 12-stegsmöten, KBT, mI-samtal),

Bryter tankemönster när en önskan  
att dricka uppstår (byter kanal).

Hjälper till i processen med att  
återfå förtroende från närstående.

Slipper felriktade misstankar  
som ger upphov till stress.

Öppnar för snabb insats vid återfall.

Behåller en koppling till  
terapeut och behandling.

Slipper oro, misstanke och kontrollera.

ett starkare erbjudande till sina uppdragsgivare i form  
av förstärkt eftervård och snabb rapportering av återfall.

Kontakt med vårdtagaren och kontroll över dennes bete-
ende efter avslutad behandling. Det medför möjlighet att 

fånga upp vårdtagaren vid återfall.

ny intäktskälla.

Kan följa vårdtagaren under eftervården.

Får snabbt besked om vårdtagaren tar ett återfall.

Ser om vårdtagaren följer den  
överenskomna eftervårdsplanen 

Vet att vårdtagaren varit nykter.

Terapeuten

Vårdtagare

TripleA

Anhöriga

Vårdgivare
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Produkter och tjänster

Grunden i Kontigo Cares första produkt- och tjänsteutbud utgörs av en trådlös alkoholmätare i fickformat, en mobilapp 
och ett system för datahantering. Alkoholmätaren är av högsta kvalitet och anpassad för att uppfylla alla relevanta 
krav för medicintekniska produkter (ISO 13485). Alkoholmätaren används som en del av produkten TripleA men kan i 
framtiden även användas i andra produkter där mätning av alkohol i utandningsluft ingår.

TripleA
Förstärkt efterbehandling genom TripleA syftar till att öka chanserna 
för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet genom två 
huvudfunktioner.

• Terapiföljsamhet  genom påminnelse- och kontrollfunktion (KBT, 
MI-samtal, 12-stegsmöten).

• Slumpmässig nykterhetskontroll.

TripleA är i första hand ett stöd för vårdtagaren att fullfölja sin efter-
vårdsplan genom att kontinuerligt och automatiskt sända information 
till vårdgivaren om vårdtagarens framsteg och avvikelser.

Mobilapplikationens funktioner
version 1.0:
1. Registrerar alkoholmätarens utslag.
2. Aktiverar mobilkameran som tar en bild av användaren när den-

ne blåser i alkoholmätaren.
3. Kan via mobilens GPS registrera var användaren befinner sig.
4. Den insamlade informationen överförs till databasen. 

Informationen i databasen görs tillgänglig för de personer som är engagerade i efterbehandlingen. 
Det kan vara terapeuten, socialsekreteraren eller arbetsgivaren. Informationen kan även göras till-
gänglig för familjemedlemmar som ofta oroar sig och misstror den alkoholberoende.

1.

2.

Snabbguide 
för 
TripleA

Ett meddelande säger till när ett 
alkoholmätning ska göras

Starta appen i mobilen. 

3. Starta mätare med START-
knappen. Mätaren blinkar blått.

4.

5.

Läs instruktionerna och tryck
sedan på starta mätning i appen 

När mätaren lyser fast 
blått är TripleA redo för 
mätning och fotoskärmen 
visas

6. Blås i munstycket. Mätaren lyser 
gult och mobilen tar automatiskt 
ett foto. Se till att både ansikte 
och mätare syns.

7. Appen säger till näs blåsningen är 
klar och mätaren lyser grönt. En 
analys börjar automtiskt

8. Resultatet av mätningen
visas. Tryck på OK för att 
återvända till huvudmenyn.

När mätaren lyser fast blått är TripleA redo för 
mätning och fotoskärmen visasNär mätaren lyser 
fast blått är TripleA redo för mätning och fotoskär-
men visasNär mätaren lyser fast blått är TripleA 
redo för mätning och fotoskärmen.

Alexander Benitez
Grundare
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Ett meddelande säger 
till när alkoholmät-
ningen ska göras

Läs instruktio-
nerna och tryck 
sedan på starta 
mätning i appen 

Starta appen i mobilen. 

När mätaren lyser fast blått är 
TripleA redo för mätning och 
fotoskärmen visas

Starta mätare med 
START-knappen.  
Mätaren blinkar blått.

Blås i munstycket. Mätaren 
lyser gult och mobilen tar auto-
matiskt ett foto. Se till att både 
ansikte och mätare syns.

Appen säger till när blåsningen 
är klar och mätaren lyser grönt. 
En analys börjar automtiskt

Resultatet av 
mätningen visas. 
Tryck på OK för 
att återvända till 
huvudmenyn.

12 13



Forskning och utveckling 

Styrelsen i Kontigo Care  bedömer att Bolaget kan bidra med genomgripande förbättringar inom den alkoholrelaterade 
beroendevården. TripleA kommer på ett effektivt sätt  såväl under som efter öppenvårdsbehandling samt efter av-
slutad sluten behandling enkelt att kunna mäta och följa upp patientens förmåga att bibehålla sin nykterhet.  Genom 
att registrera och spara varje patients nykterhetstest (1-3 nykterhetstest/dygn) kommer TripleA att kunna beskriva 
en s.k. nykterhetskurva per patient över tid. Kontigo Care vill fånga dessa mätpunkter i ett index som vi kallar SoT,  
Sobriety-over-Time. En kurva för nykterhet kan skapas per individ men också för stora grupper av individer. Bolaget 
kommer att kunna bedriva högkvalitativ forskning kring folksjukdomen alkoholism med en ”brusfri” primärrespons vid 
kliniska studier. 

Desto större Bolagets databas blir med den  sortens statistik, ju mer 
går det att lära sig och förstå hur olika individer faktiskt beter sig un-
der och efter behandling. Med ett tillräckligt stort statistiskt underlag 
finns förutsättningar att bättre förstå när risk för återfall föreligger. 
Genom att utveckla och anpassa modeller för personlighetsbedöm-
ning tillsammans med statistiskt belagda beteendemönster från den 
successivt uppbyggda databasen blir  det möjligt att kunna föreslå  
individuella behandlingsplaner med  ökande effektivitet.  

Forsknings- och produktutveckling det närmaste året. 
Planen för forskning och produktutvecklingen av TripleA som verktyg 
och stöd för alkoholberoendebehandling kommer att följa ett antal 
steg, där ytterligare funktionalitet kommer att kunna adderas för varje 
steg. 
Vid lanseringen av TripleA 1.0 kommer grundfunktionaliteten (mobil 
alkoholmätare med blåtandskoppling till smartphone) att erbjudas 
och dessutom med möjlighet att registrera närvarokontroll vid tera-
pimöten (AA-möten). Vid nästa produktlansering under 2016, kom-
mer en rad proaktiva och stödjande mjukvaror att kunna adderas till 
grundfunktionen. Här ingår funktioner för att: 

• Ge möjlighet att följa patientens dagliga välbefinnande genom 
enkla och korta enkätfrågor i samband med nykterhetstest. 

• Proaktivt kunna skicka ut motivationshöjande budskap till pa-
tienten och att kunna ”känna av” när patienten drabbas av ökad 
återfallsrisk. 

• Kommunicera ut mobilanpassade ”självstudiepaket” i ämnen 
kring sjukdomen alkoholism, hälsa och träning, social förmåga 
etc. 

Slutligen planeras nästa generation TripleA också kunna hjälpa tera-
peuten att följa upp patienterna via TripleA-plattformen med de i dag 
använda standardenkäter för uppföljning (Audit, Madrs mfl.), samt att 
kunna erbjuda en frågeformuleringsgenerator så att terapeuter och 
vårdgivare enkelt kan formulera egna enkäter.

Forskningssamarbete med Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala
Ett forsknings- och utvecklingssamarbete har inletts tillsammans 
med Beroende- och Neuropsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Upp-
sala (UAS) och med Nämndemansgården i Sverige AB. Syftet är att 
förstå hur effektivt TripleA kan fungera som hjälpmedel vid vård och 
eftervård av alkoholberoende patienter samt att förstå hur TripleA kan 
användas för diagnos av alkoholberoende. Kontigo har blivit tilldelade 
finansiering om 4,7 Mkr från VINNOVA för att genomföra dessa stu-
dier och planeringsarbetet inför studien pågår nu för fullt. De kliniska 
studierna kommer att starta i augusti 2015. 

Utvecklingsområden vid sidan av alkoholberoendevård
TripleA plattformen kan göra stor nytta vid nykterhetskontroll vid si-
dan av alkoholberoendevård. I samband med arbetssäkerhet finns 
det i dag stora behov av ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg för 
nykterhetskontroll. En mobil lösning som TripleA kan vara ett myck-
et konkurrenskraftigt alternativ vid nykterhetskontroll inom transport 
(flyg-, buss- och båttrafik), tung industri, kliniska studier av läkemedel 
(krav på att testpersoner är alkoholfria under testperioden), alkolås 
i bilar samt kriminalvårdens behandling/straffpåföljd med fotboja 
(straff med fotboja kräver fullständig nykterhet och måste följas upp 
av kriminalvården). 

Andra beroendesjukdomar
Kontigo Cares modeller för att förstå och förebygga missbruk av alko-
hol kan också användas vid andra beroende sjukdomar såsom spel-
beroende. Ett samarbete har redan initierats med Ewa-Karin Ottosson 
på Uppsala Spelberoendecentrum. De proaktiva stöd som TripleA  kan 
erbjuda via kommunikation med patienten torde kunna användas för 
att förstå när exempelvis en spelmissbrukare börjar hamna i ”riskzo-
nen”.  

Utveckling av andra mobila ”health devices” 
Kontigo Care har efter utvecklingen av TripleA skaffat sig djup kun-
skap av teknik kring detektering av ämnen i utandningsluft i mobila 
och handburna enheter.

Scientific Board
Ett forskningsråd kommer att knytas till Kontigo Care i 
syfte att fungera som rådgivande referensgrupp för den 
forskning som kommer att bedrivas inom bolaget och till-
sammans med akademiska partners. Rådet är tänkt att 
bestå av tre till fyra ledande beroendeforskare. Professor 
Fred Nyberg vid Uppsala Universitets institution för bio-
logisk beroendeforskning är den första rekryteringen till 
detta råd. Ytterligare medlemmar bedöms kunna rekryte-
ras under året med professor Nybergs hjälp. 
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TRIPLEA 1.0 2.0 3.0

IDAG I FRAMTIDEN

FLEXIBLA MODULER

ALLA TYPER AV
KLINISKA PRÖVNINGAR ARBETSSÄKERHET

ANDRA 
BEROENDESJUKDOMMAR

De flexibla verktygen kan enkelt och snabbt kombineras ihop till nya produkter för andra beroendesjukdomar och 
affärsområden.

TripleA 1.0 består av 4 moduler som kombineras ihop till en unik produkt för vård av alkoholmissbrukare.  Kontigo 
kommer att utveckla nya moduler för att förbättra produktens terapeutiska effekt genom att dagligen stödja patienten. 
Systematisk insamling av data och kliniska prövningar ger en grund för konstruktion av unika patenterbara statistiska 
modeller över beroendet som Bolaget sedan bygger in i mjukvaran för att individanpassa vården. 

FoU i Kontigo Care AB idag och i framtiden

86 % av polisanmälda våldtäkter
har alkohol som en bidragande faktor
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Affärsidé, vision och affärsmodell

Kontigo Care erbjuder unika och innovativa mHealth-produkter för diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende 
(TripleA). Kontigo Care skall bli ett ledande mHealth-företag genom att initiera och medverka i forskningsprojekt där 
erhållen kunskap och data byggs in i bolagets system och produkter. Informationsstrategin baseras på en ”Big Data” 
approach där, utöver TripleA:s alkoholmätningar, en mängd andra variabler samlas in och analyseras. Genom FoU 
skapas över tiden produkter som kan förutsäga och förhindra återfall i sjukdomen och möjliggör individanpassning av 
beroendevården på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

Vision
Kontigo skall bli det självklara förstahandsvalet för alkoholrelaterad 
beroendevård inom mHealth segmentet.

Viktiga hörnstenar för kontigo
• Verka internationellt – följa sjukdomen alkoholism ut i världen
• Vara en aktiv del av alkoholrelaterad beroendeforskning
• Bidra till utveckling och individanpassad behandling
• Engagera samhället och öka förståelsen för beroendeproblema-

tiken
• Förse alkoholforskningen med relevant data
• Minska det mänskliga lidandet
 

Affärsmodell 
Kontigos affärsmodell bygger på en löpande månadskostnad där 
hård- och mjukvara, support, analys och data ingår. Vid uppstart av 
nya kunder kan en mindre startkostnad per aktiv enhet komma att 
debiteras.

Strategi
Kontigos viktigaste strategi bygger på aktivt deltagande i forsknings-
projekt som kan verifiera nyttan i Bolagets produkter.

Historik

2013

Kontigos verksamhet påbörjas i december. 

2014 
Tre riktade nyemissioner genomförs under året 
(varav den sista registrerades 2015) som till-
sammans tillförde Bolaget cirka 14 mkr. 

Kontigo Cares forskning tilldelas 4,72 mkr av 
VINNOVA  inom ramen för programmet Inno-
vationer för framtidens hälsa. 

Kontigo Cares styrelse påbörjar arbetet med 
att ansluta Bolagets aktie till en lämplig mark-
nadsplats.  

2015

Produktionsversion av TripleA levereras. 
 
Ytterligare en nyemission genomförs, och 
fulltecknas. 
 
Kontigo Care godkäns för notering vid  
NASDAQ First North.

86 % av polisanmälda våldtäkter
har alkohol som en bidragande faktor

För källhänvisning se sidan 12

För källhänvisning se sidan 12

15



Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor
Styrelse

Kontigo Care AB:s styrelse består av fem ordinarie ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun och dess 
ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa årsstämma. Angivna innehav avser privat ägande, ägande 
via bolag eller närstående.

Rune Löderup, Styrelseordförande, född 1965

Rune Löderup har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl privata som publi-
ka tillväxtföretag. Han började sin karriär i finansbranschen och är numera sty-
relseproffs och investerare med fokus på tillväxtbolag med skalbar verksamhet. 

Ledamot i styrelsen sedan Aktieinnehav2014  250 000
Övriga pågående och inom fem år avslutade engagemang: Uppdrag Tidsperiod

Pilum AB (publ) Styrelseledamot 98-09-17 - 11-05-13

raging Bull Invest AB Styrelseledamot 00-04-17 - Pågående

oraSolv AB Styrelseledamot 13-01-16 - Pågående

Styrelseledamot 08-04-28 - 13-01-16

ordförande 08-04-28 - 13-01-16

Servage AB (Publ) Styrelseledamot 09-07-03 - 13-06-11

Preventum Partner AB Styrelseledamot 12-09-26 - 13-06-26

Aurakliniken AB  
(upplöst genom fusion 2013-12-06)

Styrelsesuppleant 12-09-11 - 13-08-27

Stillfront Group AB Styrelseledamot 11-02-14 - 13-09-05

AHA World AB Styrelseledamot 09-05-07 - 12-10-08

rLS Global AB Styrelseledamot 12-02-13 - Pågående

Styrelseledamot 11-12-13 - 12-02-13

Styrelsesuppleant 07-06-11 - 10-05-10

Tandpoolen Askrikegatan AB  
(upplöst genom fusion 2014-12-29)

Styrelsesuppleant 12-09-11 - 13-06-11

oraSolv Clinics AB Styrelseledamot 12-09-11 - 13-08-21

ordförande 12-09-11 - 13-08-21

(Likvidation avslutad 2014-10-13) Styrelseledamot 12-09-11 - 13-09-16

(Likvidation avslutad 2014-10-13) ordförande 12-09-11 - 13-09-16

Peak Partners Kapitalförvaltning AB Styrelseledamot 12-08-30 - Pågående

eLKAB Studios AB Styrelseledamot 14-08-08 - Pågående

Kontigo Care AB Styrelseledamot 14-07-17 - Pågående

ordförande 14-07-17 - Pågående

Gaming Corps AB Styrelseledamot 14-10-08 - Pågående

ordförande 14-10-08 - Pågående

Juha Thümer, Ordinarie ledamot, född 1972

Juha Thümer har gedigen erfarenhet från projektledande tjänster och befatt-
ningar inom IT och systemutveckling. Han har även arbetat aktivt med interak-
tionsdesign för IT relaterad verksamhet samt verkat i spelbranschen och varit 
delaktig i titlar som Wanted, Fast & Furious och Terminator Salvation. Juha har 
internationell erfarenhet som systemarkitekt för mobila betalningslösningar från 
uppdrag i Afrika och Asien.

Ledamot i styrelsen sedan Aktieinnehav2013 330 000
Övriga pågående och inom fem år avslutade engagemang: Uppdrag Tidsperiod
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Peter von Ehrenheim, Ordinarie ledamot, född 1955

Peter Ehrenheim har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin. Peter var 
fram till 2011 VD för GE Healthcare Life Sciences och började sin karriär på Phar-
macia i Uppsala 1983. 

Ledamot i styrelsen sedan Aktieinnehav2015 0
Övriga pågående och inom fem år avslutade engagemang: Uppdrag Tidsperiod

Ge Healthcare Bio-Sciences AB ordförande 2006-02-28 - 2011-07-29

Vd 2005-01-05 - 2006-02-28

Ledamot 2000-08-21 - 2005-01-05

rolf Larsson mekanisk Verkstad AB ordförande 2012-06-26 - 2012-07-26

upplöst gm fusion 2012-07-26

Biolin Scientific AB Ledamot 2011-05-09 - 2011-11-24

Grönsöö Säteri Aktiebolag Ledamot Pågående

meda Aktiebolag Ledamot 2011-06-14 - pågående

nordvalls mekaniska Aktiebolag ordförande 2011-04-19 - 2011-09-06

upplöst gm fusion 2011-09-06

Biotage AB Ledamot 2013-05-08 - pågående

robustus Wear Components AB Ledamot, ordförande 2009-11-10 - pågående

SwedenBIo Service AB Ledamot 2005-08-18 - 2013-10-14

Ge medical Holding AB ordförande 2008-08-04 - 2011-08-12

Denator AB ordförande 2013-06-07 - pågående

VBn Components AB Ledamot 2013-04-09 - pågående

Färjsundet Industri Aktiebolag Ledamot 2010-06-23 - pågående

Biolin Scientific Holding AB ordförande 2011-05-25 - pågående

myrmalmen i Örebro AB ordförande 2011-04-26 - 2011-11-08

Erik Weiman, Ordinarie ledamot, född 1961

Erik Weiman var fram till valet 2014 landstingsråd i Uppsala län. Erik har över 30 
års erfarenhet av politiska uppdrag och har suttit som ledamot i kommunfull-
mäktige i Gävle, Uppsala och Knivsta kommuner.

Ledamot i styrelsen sedan Aktieinnehav2015 0
Övriga pågående och inom fem år avslutade engagemang: Uppdrag Tidsperiod

Inera AB Ledamot 2013-11-26 - 2015-05-04

Pactarb AB Ledamot 2000-07-12 - pågående

Markku Hämäläinen, Ordinarie ledamot, född 1958

Markku Hämäläinen är specialist i avancerad dataanalys (kemometriker) som 
efter en kemistexamen och avhandling i multivariatdataanalys arbetade över 20 
år som seniorforskare på Biacore AB (idag GEHC). Han har varit drivande vid 
utveckling av ett flertal biosensorer för FoU av läkemedel. Han har genomfört 
många samarbetsprojekt med industri och universitet och publicerat över 40 ve-
tenskapliga arbeten och patent. Markku har hållit hundratals föreläsningar vid 
konferenser och hos kunder i läkemedels- och biotechbranschen och har ett om-
fattande nätverk av forskningskontakter. Fil dr.

Ledamot i styrelsen sedan Aktieinnehav2014 110 000*
Övriga pågående och inom fem år avslutade engagemang: Uppdrag Tidsperiod

7D Consulting AB Ledamot 2014-05-08 - pågående

*(privat samt via bolag) samt 170 000 teckningsoptioner
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Styrelsens arbetsformer
Kontigo Care  är ett svenskt aktiebolag och har att tillämpa svensk 
aktiebolagslag. Samtidigt skall bolaget följa de bestämmelser som 
finns angivna i bolagets bolagsordning. Styrelsen i Kontigo Care följer 
i sitt arbete en fastställd arbetsordning som är föremål för årlig över-
syn, och bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
verkställande direktören, verkställande direktörens arbetsuppgifter 

och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den 
ekonomiska rapporteringen. 

Styrelsen skall sammanträda minst 6 gånger årligen. Under år 
2015 har hittills 6 styrelsemöten genomförts. Styrelsen har under 
verksamhetsåren 2014 och 2015 fokuserat på Bolagets strategi samt 
produkt- och finansieringsfrågor.

Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare
Verkställande direktören ersätts med en fast månatlig ersättning om 
57 500 kr. För perioden fram till nästa årsstämma kommer ett styrel-
searvode om totalt maximalt 450 000 kr att utgå till styrelsen, fördelat 

på 150 000 kr till styrelsens ordförande samt 75 000 kr vardera till 
ledamöter som inte innehar en operativ befattning i Bolagets orga-
nisation. 

Övrig information om styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Inga familjeband förekommer mellan någon av styrelseledamöterna. 
Styrelseledamöterna bedöms besitta tillräckligt kunnande och er-
farenheter i relevanta företagsledningsfrågor. Ingen av Bolagets nuva-
rande styrelseledamöter har dömts i bedrägerirelaterade mål; varit in-
blandade i konkurs under perioden som anges ovan, tvångslikvidation 
eller konkursförvaltning i egenskap av styrelseledamot eller VD; fått 
anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller förbjudits av dom-
stol att ingå som medlem i ett bolags styrelse eller ledningsgrupp.

Ingen av Bolagets styrelsemedlemmar har slutit något avtal med Bo-
laget om förmåner efter avslutat uppdrag. Varken styrelsens ordfö-
rande, styrelseledamöter, verkställande direktör, rådgivare eller revisor 
har några privata intressen som kan stå i strid med Bolagets policy.

Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets adress.

Revisorer
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 
Box 179 
751 04 Uppsala

Huvudansvarig revisor
Tobias Albing

Tobias Albing är medlem i

Föreningen Auktoriserade Revisorer

75 % av personer gripna för våldsbrott
har alkohol som en bidragande faktor

För källhänvisning se sidan 12
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Ledande befattningshavare

Daniel Benitez, VD, född 1973

Daniel Benitez har lång erfarenhet av företagsutveckling som drivande entrepre-
nör. Han har grundat och drivit ett flertal bolag under de senaste 20 åren. Spel-
utvecklaren Starbreeze och spelsajten AHA World, listade på Nasdaq First North 
respektive Aktietorget, är grundade av Daniel. Daniel var även tidig finansiär och 
rådgivare till ESN som såldes till Electronic Arts år 2012. Daniel har gedigen erfa-
renhet från verksamheter som spänner sig över flera världsdelar, vilket kommer 
att komma väl till pass i Kontigos framtida internationaliseringsprocess.

Aktieinnehav 594 000*
*via delägda bolag

Maria Winkvist, Produktchef, född 1976

Fil dr. Maria Winkvist har bred erfarenhet från forskning och utveckling inom Life 
Science och akademi. Maria har haft flertalet befattningar, såsom forskare, pro-
jektledare och applikationsansvarig, på GE Healthcare Life Sciences i Uppsala. 
Maria har även drivit forskningssamarbeten mellan industri och akademi med 
många och komplexa gränsytor. 

Optionsinnehav 50 000 teckningsoptioner

Markku Hämäläinen, Forskningschef, född 1958

se styrelse

Juha Thümer, Operativ Chef, född 1972

Se styrelse

Aktieinnehav 110 000*
*(privat samt via bolag) samt 170 000 teckningsoptioner

Aktieinnehav 330 000
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Aktier och ägarförhållanden
Aktien
Varje aktie representerar en röst per aktie vid bolagsstämma och varje aktieägare är berättigad att rösta för det fulla 
antalet av aktieägaren ägda eller företrädda aktier vid bolagsstämma. Samtliga aktier ger också lika företrädesrätt att 
teckna aktier vid emission av nya aktier i Bolaget om inte bolagsstämman, eller styrelsen genom ett bemyndigande 
från bolagsstämma, beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

De befintliga aktierna denomineras, och de nya aktierna kommer att denomineras, i svenska kronor. Det har inte 
förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier under det innevarande eller föregående 
räkenskapsåret. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor och 
antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 st och högst 16 000 000 st. Aktien är inte behäftad med några inskränkningar 
i rätten att fritt överlåtas.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Kontigo Care uppgår till 700 000  kronor, före Erbju-
dandet, fördelat på 6 160 000 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 
0,1136 kr. 

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan Bolagets 
bildande.

År Transaktion
Ökning av  
antalet aktier

Ökning av  
aktiekapitalet

Totalt  
aktiekapital Totalt antal aktier

Aktiens kvot- 
värde (kronor)

2013 Bildande - - 50 000 500 100

2014 Split (2000:1) 950 000 - 50 000 1 000 000 0,05

2014 Nyemission 200 000 10 000 60 000 1 200 000 0,05

2014 Nyemission 400 000 20 000 80 000 1 600 000 0,05

2015 Nyemission 600 000 30 000 110 000 2 200 000 0,05

2015 Fondemission - 390 000 500 000 2 220 000 0,23

2015 Split (2:1) 2 200 000 - 500 000 4 400 000 0,11

2015 Nyemission maj 2015 1 760 000 200 000 700 000 6 160 000 0,11
 

Nyemissionsbemyndiganden 
Styrelsen har ett bemyndigande att för tiden intill nästa ordinarie 
bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av 
högst det antal aktier som ryms inom aktiekapitalets gränser samt 
att styrelsen därvid äger rätt att besluta att emission skall ske med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller genom apporte-
mission, kvittningsemission eller eljest med villkor.

Ägarstruktur
I nedanstående tabeller framgår ägarförhållandena i Kontigo Care 
per den 1 juni 2015. 

Aktieägare, 5 största Antal aktier
Andel av kapital  

& röster (%)     

Daniel Benitez via delägda bolag  
(varav Deputy Holding AB: 560 000 aktier) 794 000                                                                                 13,5

Juha Thümer 330 000                                                                                  5,4

Imog 299 925 4,9

Rune F Löderup privat och via bolag 250 000                                                                                  4,1

Envisor AB 178 000                                                                                   4,0

Famra AB 170 000                                                                                      2,9

Övriga aktieägare (ca 750 st) 4 308 075                                                                              69,9

Totalt antal aktier 6 160 000                                                                           100%
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Teckningsoptioner
Så kallade personaloptioner, vanligtvis kopplade till anställning, be-
döms för närvarande inte ändamålsenligt för Bolaget att tillämpa 
för interna incitamentsprogram. Styrelsen för Kontigo Care gjorde 
bedömningen att teckningsoptioner var ett bättre alternativ för att 
kunna ge nyckelpersoner ytterligare incitament. Kontigo Care har tre 
optionsprogram riktade mot nyckelpersoner med följande villkor:

ANTAL  
teckningsoptioner Sista dag för lösen Teckningskurs

240 000 1 juni 2016 6, 25 kr

150 000 1 september 2016 12, 50 kr

200 000 9 september 2016 18,75 kr

1 200 000 teckningsoptioner medföljde utan vederlag (unit-emission) 
i en emission om 1 200 000 aktier (efter uppdelning) som påbörjades 
under november månad 2014. Teckningsoptionerna kan utnyttjas till 
och med den 31 maj 2016 till en teckningskurs om 9,50 kr. 

Därtill har Bolaget beslutat om en teckningsoption som dels skall 
utgöra en del av ersättningen att säkerställa full teckning i den nyligen 
genomförda emission, dels utgjorde en del i den nyligen genomförda 
nyemissionen inför noteringen vid First North. Detta optionsprogram 
omfattar högst 1 760 000 optionsrätter som kan utnyttjas fram till 
och med den 31 maj 2016, till en teckningskurs om 9,50 kr per aktier. 
Av det beslutade antalet teckningsoptioner kommer 41 520 st inte 
att utnyttjas. 

Fullt utnyttjande av optionsrätterna beskrivna ovan medför en 
maximal utspädning på ca 36,6 % efter registrering av förestående 
nyemission vid full teckning. 

Konvertibla skuldebrev
Det finns inga konvertibla skuldebrev i Bolaget.

Handelsplats och handel
Bolaget har erhållit godkännande för notering av dess aktie vid   
NASDAQS marknadsplats First North. Även vissa av Bolagets utgivna 
teckningsoptioner kan bli föremål för notering. Styrelsen förbehåller 
sig rätten att besluta om så skall ske samt om lämplig tidpunkt.
     Handel på First North sker i handelssystem INET, vilket innebär 
att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på First North 
använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från 
bolag på First North går att följa i realtid hos de flesta internetmäk-
lare och på hemsidor med finansiell information, Text-TV samt på  
http://www.nasdaqomxnordic.com 
       Kontigo Care har tecknat avtal med Eminova Fondkommission AB, 
som kommer att vara Bolagets Certified Adviser.

Utdelning och utdelningspolitik
Bolagets styrelse räknar inte med att Bolaget kommer att besluta om 
utdelning under de närmaste verksamhetsåren. Långsiktigt, och un-
der förutsättning att verksamheten generar överskott, avser styrelsen 
emellertid föreslå att, i det fall Bolagets löpande intäkter överstiger 
bolagets konsoliderings- och finansieringsbehov, rekommendera bo-
lagsstämman att dela ut en del av resultatet efter skatt

Aktieägaravtal
Såvitt Bolaget känner till finns inte några nu i kraft varande aktieä-
garavtal mellan aktieägare i Bolaget.

Tilldelningen av optioner till garantigivarna fördelar sig enligt 
följande:

Namn Antal optionsrätter

Mikael Svensson 84 211

Malin Benitez 287 583

Karin Benitez 42 105

Bo Norrby 42 105

Robin Andersson 126 316

Tomas Nordström 33 684

Lyckliga Gatan AB 33 684

Jan Pettersson 84 211

Ulla Johansson 84 211

Mikael Rosencrantz 42 105

Jan Domagala 84 211

Peter Adamsson 84 211

Göran Månsson 42 105

Jonathan Ericsson 50 526

Kurt Wiklund 33 684

Eric Holmberg 84 211

Tim Hallin 25 263

CapMate AB 84 211

Niclas Löwgren 16 842

Anders Andersson 16 842

Totalt: 1 382 320 21



Finansiell information
Bolaget har fram till tidpunkten för upprättandet av detta memorandum rest cirka 30 mkr i kapital som till största delen 
har investerats i utveckling av bolagets produkt,TripleA, med tillhörande alkoholmätare och bakomliggande system, 
inför det förestående inträdet på den svenska marknaden.

Reslutat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014

Nedanstående resultat- och balansräkningar är hämtade  från Bolagets reviderade årsredovisning för dess första verk-
samhetsår 2014, vilken fastställdes på årsstämman den 23 mars 2015, och som införlivas detta dokument genom 
hänvisning. 

Revisionsberättelsen följer standardformuleringen.

Resultaträkning 
 
Belopp i kr   
 
Aktiverat arbete för egen räkning  5 483 641 
Övriga rörelseintäkter  1 590 005 
 7 073 646 
 
Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -134 840 
Övriga externa kostnader -6 492 536 
Personalkostnader  -1 637 201 
Rörelseresultat -1 190 931 
 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter  374 
Räntekostnader och liknande kostnader  -15 535 
Resultat efter finansiella poster -1 206 092 
 
Resultat före skatt -1 206 092 
 
 
  
Årets resultat -1 206 092 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr   
 
TILLGÅNGAR 
Tecknat ej inbetalt aktiekapital 291 000 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten  5 483 641 
 5 483 641 
 
Summa anläggningstillgångar 5 483 641 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 306 276 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 91 499 
 397 775 
 
Kassa och bank 1 559 217 
Summa omsättningstillgångar 1 956 992 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 7 731 633 
 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital  

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (1 600 000 aktier) 80 000 
Nyemission under registrering 2 938 
 82 938 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond 6 133 133 
Årets resultat -1 206 092 
 4 927 041 
 
Summa eget kapital 5 009 979 
 
Långfristiga skulder  

Övriga skulder till kreditinstitut 472 222 
 472 222 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 015 481 
Övriga kortfristiga skulder 141 347 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 092 604 
 2 249 432 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 731 633 
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och liknande arbeten  5 483 641 
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Summa anläggningstillgångar 5 483 641 
 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Övriga fordringar 306 276 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 91 499 
 397 775 
 
Kassa och bank 1 559 217 
Summa omsättningstillgångar 1 956 992 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 7 731 633 
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Nyemission under registrering 2 938 
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Fritt eget kapital 
Överkursfond 6 133 133 
Årets resultat -1 206 092 
 4 927 041 
 
Summa eget kapital 5 009 979 
 
Långfristiga skulder  

Övriga skulder till kreditinstitut 472 222 
 472 222 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 1 015 481 
Övriga kortfristiga skulder 141 347 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 092 604 
 2 249 432 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 731 633 
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neTToSKuLDSÄTTnInG Per Den 2015-05-31 
 

A. Kassa 
B. Likvida medel 16 174 172
C. Lätt realiserade värdepapper, mm 
D. Summa Likviditet (A)+(B)+(C) 16 174 172
E. Kortfristiga fordringar 60 712
F. Kortfristiga bankskulder 
G. Kortfristig del av långfristiga skulder 27 778
H. Andra kortfristiga skulder 2 410 267
I. Summa Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 2 438 045
J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) -13 796 839
K. Långfristiga banklån 472 222
L. Emitterade obligationer 
M. Andra långfristiga lån 
N. Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) 472 222
O. Nettoskuldsättning (J)+(N) -13 324 617
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Kommentarer till den  
finansiella utvecklingen
Bolaget har sedan starten under december 2013 finansie-
rat verksamheten genom kapitaltillskott från nyemissioner. 
Bolaget har ännu inte haft några väsentliga intäkter.

Åtaganden om investeringar 
Bolaget har inte ingått bindande utfästelser om några 
väsentliga investeringar.

Rörelsekapital
Det är styrelsens uppfattning att befintligt rörelsekapital 
är tillräckligt för den aktuella behoven under den närmaste 
tolvmånadersperioden. Emissionslikviden skall i sin helhet 
användas för marknadsföring och lansering av Bolagets 
produkter och tjänster.

Tendenser 
Styrelsen är inte medveten om några tendenser som skulle 
kunna påverka Bolagets ställning eller verksamhet.

Väsentliga förändringar i bolagets ställning 
Inga väsentliga förändringar i Bolagets ställning har skett 
sedan datum för den senaste årsredovisningen, förutom 
den genomförda nyemissionen inför noteringen av Bola-
gets aktie vid First North.



Legala aspekter och övriga upplysningar
Allmän information
Kontigo Care AB med organisationsnummer 556956-2795, registrera-
des vid Bolagsverket den 20 december 2013 under firma Startskottet 
4656 AB.  Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av 
aktiebolagslagen (2005:551). Bestämmelserna i bolagsordningen är 
ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av ak-
tieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens 
säte är registrerat i Uppsala kommun, Uppsala län. Huvudkontorets 
adress är Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala. 

Transaktioner med närstående
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har haft nå-
gon delaktighet i några affärstransaktioner, som är eller var ovanlig 
avseende karaktär eller villkor under nuvarande eller föregående verk-
samhetsår. Ej heller har Bolaget varit inblandat i affärstransaktioner 
med Bolagets revisor eller lämnat lån, ställt garantier eller ingått bor-
gen för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revi-
sor i Bolaget.

Väsentliga avtal m.m.
Kontigo Care har en central roll i ett forskningsprojekt tillsammans 
med Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt Nämndemansgåden. 
VINNOVA kommer att finansiera projektet med 4,72 mkr genom pro-
grammet Innovationer för framtidens hälsa. Planeringsarbetet för 
forskningsprojektet pågår.

Försäkringsskydd
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regelbun-
det med hänsyn taget till förändringar i behovet och verksamhetens 
åtaganden. 

Personal
Bolaget har för den svenska arbetsmarknaden sedvanliga villkor med 
sin personal avseende anställning. Bolaget ser ett stort värde i en li-
ten och effektiv organisation i nuvarande bolagsfas. Organisationen 
bedöms att växa i takt med att Bolagets affärsvolym ökar. Bolaget 
bedöms inte vara beroende av någon enskild nyckelperson. Bolagets 
medarbetare har inga nu gällande bonussystem. 

Koncernstruktur
Kontigo Care AB är för närvarande det enda bolaget i Bolagets före-
tagsstruktur. 

Lokaler, fastigheter och byggnader
Bolaget äger inga fastigheter eller byggnader. Bolagets verksamhet 
bedrivs i hyrda lokaler under sedvanliga hyreskontrakt på orten.

Euroclear-anslutning
Kontigo Care AB:s aktiebok kommer att föras av Euroclear Sweden 
AB vid tidpunkten för distribution av aktierna från den nyligen genom-
förda nyemissionen. 

Nomineringskommitté samt övriga kommitteer
Bolaget har hittills inte haft någon nomineringskommitté. Det finns 
ännu inga kommitteer avseende revisions- och ersättningsfrågor i 
Bolaget.

Rättsliga förfaranden
Under de senaste 12 månaderna finns inga kända tvister, inte heller 
har Bolagets styrelse kännedom om några kommande tvistemål av 

betydelse. Bolaget är inte part i någon rättslig process eller skiljeför-
farande som har haft eller kan antas få en icke oväsentlig ekonomisk 
betydelse för Bolaget. Ej heller har Bolaget informerats om anspråk 
som kan leda till att Bolaget blir part i sådan process eller förfarande.

Anläggningstillgångar
I Bolaget finns inga väsentliga materiella anläggnings- eller leasingtill-
gångar, ej heller planeras några anskaffningar av sådana.

Offentligt uppköpserbjudande, hembuds- eller  
inlösenavtal m.m.
Aktierna i Bolaget har aldrig varit föremål för något offentligt uppköp-
serbjudande. Något hembuds- eller inlösenavtal mellan de större ak-
tieägarna finns ej såvitt bolaget känner till.

Likvidation
Aktieägare har rätt till överskott vid eventuell likvidation. Samtliga 
aktier äger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar vid likvidation.

Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädes-
rätt vid nyteckning av aktier m.m. styrs dels av Bolagets bolagsord-
ning samt av gällande svensk aktiebolagslag. Endast ett aktieslag 
förekommer. 

Fallskärm, Lock-up m. m.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något av-
tal med bolaget om ersättning efter respektive uppdrags upphörande. 

Bolagets styrelseledamöter samt större aktieägare, med innehav 
överstigande 5% av utestående aktier före föreliggande nyemission, 
har mot Bolaget förbundit sig att begränsa sina möjligheter att avytt-
ra aktier under 12 månader från första handelsdag.  Begränsningen 
omfattar 90% av berörda aktieinnehav, som finns redogjorda för i av-
snittet ”Aktier och ägarförhållanden”. 

Arbetsordning
Styrelsens arbete styrs av en arbetsordning som revideras årligen.

Patent och varumärken
Bolaget har inga registrerade patent. Patent- och registreringsverket 
(PRV) registrerade varumärket TripleA i Bolagets namn, i klass 44, un-
der nummer 523980 den 30 mars 2015. 

Rätt till utdelning
Alla aktier medför lika rätt till utdelning. Innehavda aktier berättigar 
till utdelning fr o m verksamhetsåret 2015, givet att sådan ges. Rätt 
till utdelning tillfaller aktieägare som på avstämningsdagen för års-
stämman är registrerade som aktieägare i Bolaget. Utbetalning av 
eventuell utdelning kommer att ombesörjes av Euroclear Sweden AB 
efter anslutning. Detta gäller även aktieägare med hemvist utanför 
Sverige, ej heller förekommer några restriktioner eller särskilda för-
faranden för sådana aktieägare. Eventuell fordran på utdelning blir 
preskriberad efter tio år. 

Övrig information
Årsredovisningar och annan information för vissa juridiska personer 
inges till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar 
och kan beställas från dess webbplats, www.bolagsverket.se.  Såda-

na handlingar rörande bolaget kan även beställas från bolaget
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Bolagsordning
Bolagsordningen är beslutad på årsstämma den 23 mars 2015 och registrerades av Bolagsverket den 16 april 2015. 

§ 1 Firma
Bolagets firma är Kontigo Care AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2  Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3  Verksamhet
Bolaget ska bedriva utveckling av stöd- och kontrollfunktioner vid 
missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.

§ 4  Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 
kronor.

§ 5  Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000.

§ 6  Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 
lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 7  Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter med högst tre supplean-
ter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för 
tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

§ 8  Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 
samt styrelsens och verksställande direktörens förvaltning skall ut-
ses ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller 
utan revisorssuppleanter.

§ 9  Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och 
InrikesTidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall 
annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 10  Föranmälan
För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bo-
laget senast kl. 16 den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid 
antalet biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan 
allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton 
och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

§ 11  Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen
7. Beslut om

• fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
• dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust 

enligt den fastställda balansräkningen
• Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direk-

tören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall till reviso-

rerna
9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktie-

bolagslagen

§ 12  Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

Skattefrågor i Sverige
Transaktioner i Kontigo Care AB:s värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. 
Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonse-
kvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. 





Välkommen att följa med 
på Kontigo Cares resa

Kontakt
Daniel Benitez, VD 
070-873 88 88 
daniel.benitez@kontigocare.com

Revisorer
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 
Box 179 
751 04 Uppsala

Huvudansvarig revisor
Tobias Albing
Tobias Albing är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer

Besöksadress
Kontigo Care AB 
Dragarbrunnsgatan 35 
753 20 Uppsala

Nätplats
www.kontigocare.com
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