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En global lösning för beroendevård
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Definitioner

”Kontigo Care” “Kontigo” eller ”Bolaget” - avser i detta Memorandum (”Memorandumet”) Kontigo Care AB (publ), org nr 556956-2795
”Erbjudandet” - avser erbjudandet om förvärv av aktier
”GCF” - avser Göteborg Corporate Finance AB, org nr 556250-9553
”G&W” – avser G&W Fondkommission, en del av G&W Kapitalförvaltning AB, org nr 556549-4613
”Rådgivarna” - avser GCF och G&W
”Euroclear” - avser Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074
”First North” - avser Nasdaq Stockholm AB, org nr 556420-8394 och dess bifirma ”First North”
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Detta memorandum har inte granskats, godkänts eller registrerats
av Finansinspektionen. Memorandumet avseende nyemission är
undantaget från prospektskyldighet enligt Lagen om handel med
finansiella instrument. Enligt 4§ i Lagen om handel med finansiella
instrument behöver ett prospekt inte upprättas om ”det belopp som
sammanlagt inom EES ska betalas av investerare under en tid av tolv
månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro”, vilket så även är fallet i
föreliggande emission.
Detta informationsmemorandum har upprättats såsom information
till Kontigo Cares aktieägare i samband med Företrädesemissionen.
Informationsmemorandumet är inget prospekt enligt lag eller
tillämpligt regelverk härom. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet lämnas således inte till personer med hemvist i USA, Kanada,
Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion som kräver andra åtgärder
än de som vidtas enligt svensk lag. Följaktligen kommer Bolaget inte
att distribuera detta informationsmemorandum i eller till nämnda
jurisdiktioner. Teckning och förvärv av värdepapper i strid med
nämnda begränsningar kan vara ogiltigt och stå i strid med tillämplig värdepapperslagstiftning. Personer som mottar exemplar av detta
informationsmemorandum måste informera sig om och följa sådana
restriktioner. Kontigo Care förbehåller sig rätten att ogiltigförklara
teckning som kan inbegripa överträdelse av tillämpliga lagar och
föreskrifter.
Tvist med anledning av detta informationsmemorandum eller
erbjudandet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol
exklusivt. De siffror som redovisas i detta informationsmemorandum
har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer till synes inte
alltid summerar korrekt.
En investering i värdepapper är förenad med vissa risker (se avsnittet
”Riskfaktorer”). Med ”företrädesemissionen” avses erbjudandet till
Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna aktier enligt villkoren i detta memorandum. Med ”BTA” avses Betald Tecknad Aktie.
Med ”Euroclear” avses Euroclear Sweden AB, org nr 556112-8074.
När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på
sin egen bedömning av Bolaget och erbjudandet enligt detta informationsmemorandum, inklusive föreliggande sakförhållanden och
risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita
sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga
investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i detta informationsmemorandum samt eventuella tillägg till
detta informationsmemorandum. Ingen person är behörig att lämna
någon annan information eller göra några andra uttalanden rörande
Emissionen än de som finns i detta informationsmemorandum och,
om så ändå sker, skall sådan information eller sådana uttalanden inte
anses ha godkänts av Kontigo Care och Kontigo Care ansvarar inte
för sådan information eller sådana uttalanden. Varken offentliggörandet av detta informationsmemorandum eller några transaktioner som
genomförs med anledning härav skall under några omständigheter

anses innebära att informationen i detta informationsmemorandum är
korrekt och gällande vid någon annan tidpunkt än per dagen för offentliggörandet av detta informationsmemorandum eller att det inte
har förekommit någon förändring i Kontigo Cares verksamhet efter
nämnda dag. Om det sker väsentliga förändringar av informationen
i detta informationsmemorandum kommer sådana förändringar att
offentliggöras enligt tillämplig lagstiftning och regelverk.
Informationsmemorandumet innehåller viss framåtriktad information
som återspeglar Kontigo Cares aktuella syn på framtida händelser
samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”,
”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som
innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling
eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör
framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur
förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer
som kan medföra att Kontigo Cares framtida resultat och utveckling
avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar,
men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet ”Riskfaktorer”. Framåtriktad information i detta informationsmemorandum
gäller endast per dagen för memorandumets offentliggörande. Kontigo Care lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar
eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad
som följer av tillämplig lagstiftning och regelverk.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är, i samråd med Gunther &
Wikberg Kapitalförvaltning AB, finansiell rådgivare till Bolaget
med anledning till förestående nyemission och har biträtt Bolaget i
upprättande av detta memorandum. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Göteborg Corporate
Finance och Gunther & Wikberg Kapitalförvaltning AB från allt
ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra
direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering
eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i detta
Memorandum.

Viktig information om Nasdaq First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika
nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska
status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av
First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel
på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på
First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas
på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel
på First North har en Certified Advisor som övervakar att reglerna
efterlevs. Eminova Fondkommission AB är utsedda till Certified
Advisor för Kontigo Care AB.
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Erbjudandet i sammandrag

Riskfaktorer

Emissionsvillkor

1 aktie ger rätt att teckna 1 ny aktie

Teckningstid

24 maj 2016 – 10 juni 2016

Teckningskurs

3 kronor per aktie.

Minsta teckningspost utan stöd av
teckningsrätter

1 000 aktier (3 000 kr)

Betalning

Efter besked om tilldelning

Nyemitterade aktier

6 265 026 st

Emissionsbelopp

18 795 078 kr

Övertilldelningsoption

4 200 000 kr dvs 1 400 000 st aktier

Garanti och teckningsförbindelse

18 795 078 kr varav ca 14,4 Mkr i garantier och ca 4,4 Mkr i teckningsförbindelser från huvudägare, styrelse och närstående

Handel i aktien

Kontigo Care har handlats på First North sedan 23 juni 2015

Handelsbeteckning

KONT

ISIN-kod

SE0007075247

Handel med teckningsrätter

24 maj – 8 juni 2016

Erbjudandet

Baserat på bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016, beslutade styrelsen att öka Bolagets aktiekapital med högst 711 934,77
kr genom en kontant nyemission av högst 6 265 026 nya aktier med
företrädesrätt 1:1 för befintliga aktieägare (“Erbjudandet”).

Teckningskurs

3 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp vid full teckning
18 795 078 kr.

Emissionsgarantier och teckningsförbindelser

Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- och
garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp. Detta innebär
att 100 % procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

Teckningspost

Minsta teckningsposten är 1 000 aktier vid teckning utan stöd av
teckningsrätter, vilket motsvarar ett minsta belopp om 3 000 kr per
teckningspost.

Antal nyemitterade aktier vid full teckning
6 265 026 st.

Överteckningsemission

För att bredda ägandet i Bolaget ytterligare avser styrelsen besluta om en riktad nyemission om ytterligare högst cirka 4,2 Mkr
att nyttjas i den mån den riktade emissionen i ett första steg blir
övertecknad. För specificerade villkor avseende överteckningsemissionen hänvisas till rubrik “Överteckningsemission” i avsnittet
“Villkor och anvisningar” i detta memorandum.

Anmälningsperiod
24 maj - 10 juni 2016.

Investeringar i aktier är förenade med risktagande. Kontigo Cares verksamhet, resultat och finansiella ställning kan påverkas negativt av ett antal faktorer utanför
Bolagets kontroll. Nedan anges några av de faktorer
som kan få betydelse för Kontigo Cares verksamhet,
resultat och finansiella ställning. Investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig
information i Memorandumet innan beslut fattas om
teckning av aktier i Erbjudandet. De riskfaktorer som
behandlas nedan är inte framställda i prioritetsordning
och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det finns
således även andra risker än de som anges i Memorandumet som kan komma att påverka Kontigo Cares
verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.
Investerare uppmanas därför att göra sin egen bedömning av riskfaktorer och deras betydelse för Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Aktiens kortnamn
KONT

ISIN-kod

Aktien har ISIN-kod SE0007075247
Teckningsrätten har ISIN-kod SE0008374078
BTA har ISIN-kod SE0008374086

Hemsida

www.kontigocare.com

Riskfaktorer relaterade till
verksamheten och branschen
Kort historik

Inom ramen för Kontigo Cares verksamhet förekommer det risker avseende utveckling av produkter. Utvecklingen av kommande produkter kan visa sig ta längre tid än beräknat. Ovannämnda företeelser
kan inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella
ställning.

Tidig utvecklingsfas

Samarbeten och kommersialisering
av produkter

Bolaget har under sin verksamhetstid bedrivit utvecklingsarbete och
har hittills inte nått något större kommersiellt genombrott. Det finns
inga garantier för att inte oförutsedda problem uppstår som leder till
förseningar. Vidare finns heller inga garantier för att de produkter
som Bolaget utvecklar kommer att nå det värde som Bolaget förväntar sig.

Politiska och regulatoriska risker

Kontigo Care kommer framgent vara verksamt i flertalet olika
länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar,
växelkurser och andra villkor. Bolaget påverkas även av politiska och
ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat.
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Utvecklings- och produktionsrisker

Kontigo Care är ett ungt företag som bedriver utvecklingsarbete och
kan inte i någon större grad hänvisa till tidigare verksamhetsresultat.
Bolagets struktur och strategi för utveckling och marknadsföring,
liksom Bolagets övriga struktur, har tillämpats under relativt kort tid,
vilket kan innebära en risk för Bolaget.

Det finns en risk att produkter som lanseras på marknaden inte
kommer att tas emot väl eller bli kommersiella framgångar. Kontigo
Cares affärsmodell innebär ett beroende av flera samarbetspartners
och underleverantörer. Bolaget har vid utgivandet av denna Bolagsbeskrivning ingått avtal med leverantörer och distributörer. Det
finns en risk att Bolaget framgent inte lyckas ingå fler sådana avtal
på tillfredställande villkor. I avsaknad av samarbetsavtal kan Kontigo
Care vara oförmöget att realisera det fulla värdet av en produkt vilket
skulle kunna inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
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Riskfaktorer

Produktansvar och försäkring

Inom området för hälsovård förekommer det alltid en risk avseende
produktansvar. Det går inte att utesluta att Bolagets produkter kan
leda till att skadeståndskrav riktas mot Bolaget. Kontigo Cares verksamhet är utsatt för potentiella ansvarsrisker, som utgör en normal
aspekt av forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering
av Bolagets produkter. Bolaget har tecknat en företagsförsäkring
för den verksamhet som bedrivs idag. Även om Bolaget anser att
tillräcklig försäkring har anskaffats är försäkringens räckvidd och
försäkringsbelopp begränsade och det finns en risk att den inte ger
tillräcklig täckning i händelse av ett rättsligt krav. Kontigo Care kan i
framtiden misslyckas med att erhålla eller upprätthålla försäkring på
acceptabla villkor. Anspråk på produktansvar kan leda till betydande
kostnader för tvisteförfarande och skadestånd. Ett anspråk mot Kontigo Care, eller ett anspråk som leder till betydande negativ exponering, kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.

Patent

Kontigo Care har idag inga godkända patent, men två patent som är
under granskning. Det kan heller inte uteslutas att Bolaget i framtiden ansöker om ytterligare patent avseende någon del av verksamheten.

Beroendet av nyckelpersoner och medarbetare

Om Kontigo Care inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal föreligger risk för svårigheter att fullfölja Bolagets affärsplanering, med förluster eller reducerade framtida vinster som tänkbara
konsekvenser.

Osäkerhet i framtidsbedömningar

I denna Bolagsbeskrivning redogör Kontigo Care för Bolagets
framtidsbedömningar och antaganden som ligger till grund för
Bolagets gjorda strategiska överväganden. Samtliga bedömningar
och antaganden är styrelsens och ledningens bästa uppskattningar
av den kommande utvecklingen. Det ska dock betonas att framtida
bedömningar och antaganden endast är just framtida bedömningar av
en tänkbar utveckling.

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 beroendevård 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
resultateffekter.
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Aktie-och aktiemarknadsrelaterade aktier

Kontigo Cares verksamhet kommer på sikt att bedrivas i flera länder
och därmed påverkas av lagstiftning i varje enskilt land där verksamheten bedrivs. Det kan inte uteslutas att lagstiftningen i fråga om till
exempel beskattning, tullar och tillstånd ändras, eventuellt med retroaktiv verkan, på ett sätt som kan komma att få en negativ inverkan
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

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 aspekter inom Internet, bland annat elektroniska avtal samt
personuppgifts- och dataskydd. Sådan lagstiftning kan påverka
kostnaderna och intresset för Bolagets 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, finansiella ställning och resultat.

Rörelsekapital

Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 18,8 MKR före
emissionskostnader. Det är styrelsens uppfattning att det befintliga
rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden för det fall Erbjudandet tecknas fullt ut.
Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer att behöva söka ytterligare
finansiering för att täcka framtida kapitalbehov. Det finns heller inga
garantier för att sådan annan finansiering kan anskaffas från var tid
till annan eller att villkoren för sådan finansiering är acceptabla för
Bolaget och dess aktieägare. Till exempel kan en nyemission av aktier
i Bolaget komma att medföra en utspädning för befintliga aktieägare.

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 finansieringsbehov på ett fördelaktigt sätt, vilket kan
påverka Bolagets verksamhet negativt 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 hantera 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.

Risker associerade med företagsförvärv

Kontigo Care kan komma att växa genom företagsförvärv i framtiden. Det föreligger alltid risk för att förvärv inte ger det utfall som
förväntas vad avser integration och lönsamhet. Detta kan komma att
påverka Kontigo Care negativt.

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 storleken 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 intjäningsförmåga.

Handelsplats

Aktierna i Kontigo Care handlas på First North, som är en icke
reglerad marknad. En investering i ett bolag som handlas på First
North är mer riskfylld än en investering i ett bolag som handlas på en
reglerad marknad.

Aktiemarknadsrisk

En potentiell investerare bör vara medveten om att en investering
i Bolagets aktier är förknippad med en hög grad av risk. Utöver
Bolagets resultat är kursen på aktierna beroende av flera faktorer
som Bolaget inte kan påverka. Sådana faktorer innefattar exempelvis
det ekonomiska klimatet, marknadsräntor, kapitalflöden, politisk
osäkerhet samt marknads- och beteendepsykologi. Även om Bolagets
aktiviteter utvecklas positivt går det inte att utesluta att en investerare gör en förlust vid avyttring av Bolagets aktier.

Likviditet i handeln

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.

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 aktiekursen 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
undantag. Aktieägare i Bolaget löper risk att förlora hela eller delar
av sitt investerade kapital.

Utdelning

Kontigo Cares styrelse förväntas inte under de närmaste åren föreslå
utdelning. Så länge ingen utdelning lämnas, kommer eventuell
avkastning på investeringen bestå i en ökning av Bolagets marknadsvärdering.

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 verksamhetsinriktning kan
komma att avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
är inte säkerställda

Kontigo Care har erhållit teckningsförbindelser och garantier om
teckning i nyemissionen upp till 100 procent av emissionsbeloppet.
Dessa teckningsförbindelser och garantier är inte säkerställda genom
pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang, vilket skulle
kunna innebära en risk att någon eller några av dem som har avgivit
teckningsförbindelser och emissionsgarantier inte uppfyller sina
respektive åtaganden. För det fall något eller några åtaganden som
avgivits avseende nyemission inte skulle infrias, skulle Bolagets resultat och finansiella ställning kunna påverkas negativt.

Föreliggande nyemission förväntas öka ägarspridningen i Bolaget.
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 likviditet 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.
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VD har ordet

Inbjudan att
teckna aktier

Som nytillträdd VD för Kontigo Care är jag väldigt
förhoppningsfull för den framtid Kontigo Care står
inför och möjligheten att bli världsledande inom
beroendevård. Jag har följt Kontigo noga och ser en
fantastisk potential för Bolaget. Med min erfarenhet
av att bygga upp säljorganisationer, även på
regulatoriskt svåra marknader, ser jag på framtiden
med stor optimism.

Baserat på bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2016, beslutade styrelsen att öka Bolagets aktiekapital med högst 711 934,77 kr
genom en företrädesemission 1:1 av högst 6 265 026 aktier (“Erbjudandet”). Erbjudandet riktar sig till befintliga aktieägare, allmänheten
och professionella investerare.

De vårdgivare som haft möjlighet att jobba med Kontigos produkt
säger entydigt att TripleA räddar liv och förhindrar att familjer
splittras, samtidigt som vårdgivarnas arbete effektiviseras och dess
resurser kan styras dit de behövs allra mest på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Det är en win-win situation där Bolagets ökade försäljning leder till ökade besparingar för samhället i stort.
Kontigo har länge haft som vision att på individbasis kunna förutse
återfall och därigenom kunna tillämpa rätt behandlingar och resurser
på rätt personer, i rätt tid. Det andra genombrottet som väntas ske är
att de data Bolaget får in ger oss hopp om att vi i framtiden med stor
säkerhet bör kunna förutse återfall på individnivå. Det öppnar dörren
till en global marknad helt vid sidan av våra nuvarande behandlingslösningar.
Det tredje genombrottet har kommit då Bolagets forskning och
teknik har visat sig implementerbar på andra områden än bara alkoholberoende. Senare i år kommer Kontigo kunna kapitalisera på den
stora plattform som har byggts upp sedan starten 2013. Med hjälp av
all den forskning och data som erhållits från vårdtagare kommer Bolaget nu att lansera efterfrågade konsumentprodukter inom träning
och hälsa med tekniken från TripleA som grund. Med Kontigo Cares
teknologi som bas utvecklas nu, jämte TripleA, en produkt som mäter
ketonhalten i kroppen via acetonhalten i utandningsluften.
Genom att mäta acetonhalten kan man se kroppens förbränning vid
specifika tidpunkter. Detta öppnar upp dörrarna för dels en
medtech-produkt som kan användas vid vård av exempelvis ätstörningar, men också till en kommersiell produkt för träning och hälsa.
I praktiken innebär det framtagandet av en konsumentprodukt,
kopplad till träning och hälsa, som kommer att kunna säljas ute i
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butik. Träning och hälsa är
en marknad som har ökat
enormt de senaste åren och
med Kontigos unika och effektiva teknik finns det stora
möjligheter för Bolaget att
etablera sig som en självklar
aktör. Sammantaget innebär
det att vi under 2016 ämnar
skala upp verksamheten
väsentligt, sett till försäljningsvolym och intäkter.

Bolaget har ingått ett avtal om icke säkerställda emissionsgarantier om sammanlagt ca 14,4 Mkr vilket motsvarar ca 77 procent
av Emissionsbeloppet. Emissionsgarantierna kan tas i anspråk vid
bristande teckning i erbjudandet upp till 80 procent av det totala
emissionsbeloppet. Huvudägare och styrelsemedlemmar har lämnat
teckningsförbindelser om sammanlagt ca 4,4 Mkr, cirka 23 procent av
emissionsbeloppet utan krav på ersättning. Detta innebär att ca 18,8
Mkr är säkerställt genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser. För mer information om avtalade teckningsförbindelser och
garantiutfästelser, vänligen se sidan 38. Härmed inbjuds Ni, i enlighet
med villkoren i detta Memorandum, att teckna aktier i Kontigo Care
till en kurs om 3 kr per aktie.

Jag ser fram emot att utveckla Kontigo Care tillsammans
med vårt kompetenta team
till att bli den ledande leverantören av mobila lösningar
för beroendevård och hälsa.
Jag hoppas att du som läser
detta vill vara med som aktieägare på vår framtida resa!

Styrelsens försäkran

Detta Memorandum har upprättats av styrelsen för Kontigo Care AB
med anledning av Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget är ansvarig för
innehållet i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit
alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i
Memorandumet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Henrik Nordlindh
Verkställande direktör

Uppsala den 12 maj 2016
Kontigo Care AB (publ)
Styrelsen

Fotograf: Angelica Klang

Kontigo står inför flera genombrott. Det första genombrottet har
redan skett inom vård av alkoholmissbruk där nu kommuner och
vårdgivare i allt högre takt börjar upptäcka och använda Kontigos
produkt TripleA. De resultat Kontigo åstadkommit med produkten
TripleA och dess behandlingsmetod av alkoholism talar för sig självt
och försäljningen accelererar som följd.

Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 3 kr. Vid full
teckning inbringar emissionen 18 795 078 kr före emissions- och
garantikostnader som beräknas uppgå till ca 3 300 000 kr. För nuvarande aktieägare som inte tecknar sig i Erbjudandet uppstår en utspädningseffekt om ca 50 procent (beräknat som antalet aktier i emissionen dividerat med antalet aktier efter fulltecknad emission) eller 6
265 026 aktier vid full teckning i emissionen. I det fall emissionen blir
fulltecknad har Bolaget möjlighet att tillföra ytterligare 4 200 000 kr
fördelat på 1 400 000 aktier. Om Bolaget väljer att utnyttja möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital, medför detta vid full
teckning av Erbjudandet, en utspädningseffekt för aktieägarna om ca
55 procent eller 7 665 026 aktier. Anmälan om teckning av aktier ska
ske under perioden 24 maj – 10 juni. Vid full teckning kommer aktiekapitalet att öka från 711 934,77 kr till 1 423 869,54 kr och antalet
aktier kommer att öka från 6 265 026 st till 12 530 052 st.
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Bakgrund till
nyemission och
framtida
kapitalbehov

Bakgrund

Efter att Bolaget har tagit sin produkt TripleA till kommersiell fas
ska Bolaget nu ställa om från en uppbyggnads- och utvecklingsfas till
att bli en säljcentrerad organisation med god balans mellan forskning,
produktutveckling och en snabbt ökande försäljning. Då Bolaget
har sett goda resultat och fått bra bemötanden från sina användare
både i rehabiliteringsprocessen, men även i förhoppningen om att
kunna förutse återfall så har Bolaget kunnat identifiera ytterligare
användningsområden som lämpar sig väl för TripleA och Bolagets
plattform. Det öppnar dörren till en global marknad helt vid sidan av
Bolagets nuvarande behandlingslösningar.
Bolaget ämnar också använda sin utvecklade teknik för TripleA och
de data som ackumulerats för att lansera nya konsumentprodukter
inriktade på hälsa och träning. Till en början kommer en produkt
som mäter ketonhalten i kroppen via acetonhalten i utandningsluften
att utvecklas.
Detta öppnar upp dörrarna för dels en medtech-produkt som kan
användas vid vård av exempelvis ätstörningar, men också till en
kommersiell produkt för träning och hälsa. Genom mätning av ketonhalten i kroppen kan man därav också utläsa kroppens förbränning.
Det ligger i Bolagets största intresse att utveckla och etablera sig
och sin produkt som självklara val för personer som vill effektivisera
och förbättra sin träning och hälsa. Träning och hälsa är en marknad
som har ökat enormt de senaste åren och med Kontigos unika och
effektiva teknik finns det stora möjligheter för Bolaget att etablera
sig som en självklar aktör. I praktiken innebär det framtagandet av
en konsumentprodukt, kopplad till träning och hälsa, som kommer att
kunna säljas ute i butik.
Ytterligare ett syfte med föreliggande nyemission är att söka en
större ägarspridning och därmed skapa förutsättning för ökad likviditet i aktien.
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Kapitalanvändning

Emissionslikviden från föreliggande nyemission är främst avsedd
att möjliggöra övergången från uppstartsfas till att kunna kapitalisera på de tjänster och produkter som utvecklats. Bolaget ska också
lansera nya konsumentprodukter inriktade på hälsa och träning.
Bolaget har upptagit en bryggfinansiering under 2016 på 4 Mkr som
ska återbetalas med emissionslikviden. Finansiell styrka är en viktig
konkurrensfaktor och nyemissionen stärker således Bolaget i samarbetsdiskussioner och forskningsprojekt. Vid full teckning kommer
emissionen att tillföra Bolaget ca 18,8 Mkr före emissionskostnader.
Hela emissionsbeloppet är säkerställt genom tecknings- och garantiförbindelser. Vid stort intresse har Bolaget även en option på att ta in
ytterligare 4,2 Mkr.
Den totala emissionslikviden från Erbjudandet som presenteras
i detta Memorandum uppgår därmed till ca 23 Mkr, förutsatt att
övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Bolaget tillförs då ca 19,7
Mkr efter emissionskostnader om cirka 3,3 Mkr inklusive kontant
garantiersättning. Emissionslikviden planeras att under 2016 och
2017 användas på följande sätt:

•
•
•
•
•

“Peter var döende, återfallen
blev värre och värre och de
sista veckorna fick ambulans
hämta honom akut upprepade
gånger. Idag har Peter använt
TripleA framgångsrikt i fem
månader och ser fram mot ett
meningsfullt liv tillsammans
med sin familj”

Utökning av säljorganisationen ca 4 Mkr
Marknadsföring ca 4 Mkr
TripleA:s fortsatta lansering över Sverige och vidareutveckling
av produkten ca 4 Mkr
Produktutveckling inom träning och hälsa ca 3,7 Mkr
Återbetalning av bryggfinansiering 4 Mkr

Framtida kapitalbehov

Emissionen är garanterad upp till emissionens fulla belopp genom
icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser.
Bolagets styrelse anser att detta belopp tillsammans med Bolagets
kassa väl täcker kostnaderna för Kontigo Care under den närmaste
12-månadersperioden. För emissionsgarantierna, vilka tillsammans
uppgår till ca 14,4 Mkr, utgår ersättning om 10 procent (ca 1 440 000
kr) alternativt 12 procent (ca 1 730 000 kr) i aktier.
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Villkor och
anvisningar

Företrädesemission i Kontigo Care AB

Den 12 maj 2016 beslutade bolagsstämman i Kontigo Care AB (org.
nr 556956-2795) att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 6 265 026 aktier och
kan inbringa Bolaget 18 795 078,00 kr vid full teckning. Nyemissionen är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och
emissionsgarantier.
I det fall emissionen blir övertecknad äger styrelsen rätt att, med stöd
av bemyndigande från bolagsstämman, fatta beslut om en övertilldelningsoption om högst 1 400 000 aktier.

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den
23 maj 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter är den 19 maj 2016. Första dag för handel i
Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 20 maj
2016.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 24 maj
till och med den 10 juni 2016. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. De äger inte rätt att avbryta emissionen efter det
att teckningstiden har påbörjats.

Teckningskurs

Teckningskursen är 3,00 kronor per aktie. Inget courtage kommer att
tas ut.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.
Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering
från Euroclear.

Handel med teckningsrätter

att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild
avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

Handel med aktien

Aktierna i Bolaget handlas på First North under kortnamnet KONT
och har ISIN SE0007075247. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli
föremål för handel.
Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 23 maj 2016 är registrerad som
aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för varje (1) befintlig aktie
teckna en (1) ny aktie till kursen 3,00 kr per aktie.

Teckningsberättigade direktregistrerade
aktieägare bosatta utanför Sverige

Direktregistrerade aktieägare, innehav på
VP-konto

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
SE-111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE5730000000032731703040

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda
aktieboken, erhåller en teaser, en förtryckt emissionsredovisning med
vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter. VP-avi avseende
registrering av teckningsrätter på VP-konto skickas inte ut.
Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda
förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på
depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade
hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning.
Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från
förvaltaren.

Teckning med stöd av teckningsrätter, direktregistrerade aktieägare

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den
10 juni 2016 i enlighet med något av följande två alternativ.

Handel med teckningsrätter äger rum på First North under perioden
från och med den 24 maj till och med den 8 juni 2016 och handlas
med ISIN-kod SE0008374078. Banker och värdepappersinstitut med
erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna teckningsrätter ska utnyttjas.
Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin.
Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att
teckningen är bindande.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)

2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår
av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om
teckningsrätter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den
särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova
Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns
nummer. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Observera att teckningen är bindande.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email
info@eminova.se.

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta
kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning
av BTA skett på VP-kontot. Tecknade aktier benämns BTA till dess
att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och har ISINkod SE0008374086

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA äger rum på First North från och med den 24 maj
2016 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och
omvandlingen från BTA till aktier sker. Sista dag för handel kommer
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Aktieägare bosatta
utanför Sverige
Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin
(emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT
enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln
samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade
jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att deltaga
i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA). Dessa aktieägare
kommer inte att erhålla teckningsrätter, emissionsredovisning eller
någon annan information om nyemissionen.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt
tilldelning

att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller
delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej
erhållit tilldelning.
Anställda i Emissionsinstitutet kan ansöka om att teckna aktier i
emissionen på samma villkor som andra redan befintliga aktieägare
eller allmänheten.
Tilldelning ska ske enligt följande:
I första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter, så kallad subsidiär teckningsrätt. För
det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske
i förhållande till det antal teckningsrätter var och en utnyttjat för
teckning av aktier och i den mån det inte kan ske, genom lottning. I
andra hand
I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för
teckning utan stöd av teckningsrätter.

Övrigt

Teckning av aktier med eller utan teckningsrätter är oåterkallelig
och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Offentliggörande av utfallet i emissionen

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom
ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter
teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter
ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om
tilldelning av återstående aktier.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya
aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska
göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av
teckningsrätter” som finns att ladda ned från www.eminova.se. Om
fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna
att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan!
Observera att anmälan är bindande.

Aktiebok

Minsta teckningspost är 1000 aktier, vilket motsvarar ett minsta
belopp om 3 000 kr.
Om anmälan avser teckning till ett belopp om 140 000,00 kr eller
mer, ska en kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln.
Gäller anmälan en juridisk person ska utöver legitimation även ett
giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja
anmälningssedeln.

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear
Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Tillämplig lagstiftning

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av
svensk rätt.
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets
bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av
aktiebolagslagen (2005:551).

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en
avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras inte från angivet VP-konto eller
depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma

13

Varför investera i
Kontigo Care?
Kontigo Care är verksamt på
en enorm marknad och har
goda möjligheter att skapa en
ny branschstandard
•
•
•

Alkoholmissbruk kostar samhället
enorma pengar varje år och problemet
växer årligen.
Bara i Sverige är kostnaden för alkoholmissbruk ca 35 miljarder kr per år.
I USA uppskattas samma kostnad vara
ca 1200 miljarder kr per år.

Alkoholmissbruk kostar
samhället enorma pengar varje
år och problemet växer årligen.

Unik och effektiv arbetsmetod

Kontigo Care har utvecklat en unik
arbetsmetod som gör att vårdgivaren kan
fokusera sina resurser samt får en djupare
inblick i vårdtagarens rehabiliteringsprocess. Detta sker genom att data och information samlas in dagligen, och inte bara
vid schemalagda möten mellan vårdgivare
och vårdtagare.

Bara i Sverige är kostnaden för
alkoholmissbruk ca 35 miljarder
kr per år.

Med Kontigo Cares produkt TripleA kan
vårdgivaren på avstånd analysera hur
vårdtagarens rehabilitering går, identifiera
källor till återfall och därigenom i förlängningen hjälpa vårdtagaren att undvika
fortsatta återfall.

Stark affärsmodell med hög
skalbarhet

Kontigo Care har en attraktiv och tydlig
affärsmodell för både Bolaget och dess
kunder. En vanlig rehabiliteringsperiod
där vårdtagaren blir inlagd på ett behandlingshem i 6 veckor kostar ca 80 000 kr.
Användandet av TripleA kostar å andra
sidan 3 000 kr/månad vilket innebär att
vårdtagaren kan få vård för sitt missbruk i
ett år för endast ca 36 000 kr. Det innebär
stora besparingar för vårdgivare samtidigt
som det ökar chansen för vårdtagare att ta
sig ur sitt missbruk.
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ple
A

Kontigo Care har ett stort försprång
gentemot konkurrenter eftersom Bolagets
vårdplattform är färdigutvecklad och deras
produkt TripleA har redan börjat användas
med goda resultat ute i verkligheten. Med
det som grund har Bolaget dessutom en
kortare väg att gå för att nå ut med nya
produkter inom andra affärsområden.

KONTROLLPRODUKTER

Tri

Kontigo Cares medicintekniska produkt är unik på den
europeiska marknaden

I USA uppskattas samma
kostnad vara ca 1200 miljarder
kr per år.

TRIPLEA
VÅRDPLATTFORM
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Verksamhetsbeskrivning

VD
Henrik Nordlindh

Allmänt om verksamheten

Kontigo Care AB grundades 2013 och utvecklar mHealth-system
med inriktning på beroendevård. Bolaget har sedan starten 2013
utvecklat ett unikt system, TripleA, som möjliggör diagnos, vård
och eftervård av alkoholberoende på distans. Genom forskning och
nära samarbete med vårdgivare, kombinerat med kvalitetssäkrad
utveckling, skapas unika produkter för en mer kostnadseffektiv och
tillgänglig vård oberoende av behandlingsform. Senare i år kommer
Bolaget att presentera sin första produkt för konsumentmarknaden,
då med fokus på träning och hälsa.

Affärsidé

Strategi

Kontigo Cares strategi kan sammanfattas genom följande:
Fokus ligger på att utveckla mHealth-produkter för vård av beroendesjukdomar, men även för kommersiella produkter inom exempelvis träning och hälsa.
Produkterna ska vara enkla, mobila och effektiva för både vårdgivare
och vårdtagare. Genom användning av Kontigos produkter kan vårdgivaren på ett effektivt sätt allokera rätt resurser på rätt personer, i
rätt tid. Detta ska medföra kraftigt minskade kostnader och betydligt
lägre återfallsfrekvens vilket kostar samhället enormt.

Genom forskning och nära samarbete med vårdgivare kombinerat
med kvalitetssäkrad utveckling skapas unika produkter som ger en
mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård. Bolaget jobbar för att hjälpa människor inom vården genom att bygga kommunikationsverktyg
som stärker vårdgivarens möjlighet att ge en effektivare vårdinsats,
oberoende av behandlingsform.

Kontigo ligger i framkant med att samla in och analysera data för
alkoholmissbruk. Genom forskning och analys av data ska Kontigo i
framtiden på ett tillförlitligt sätt kunna förutse återfall och därigenom kunna arbeta förebyggande mot återfall.

Verksamheten idag

Bolaget använder sig av ett antal olika rådgivare och har format ett
Advisory Board.

Kontigo Cares första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv
och tillgänglig vård för alkoholberoende. Produkten består av en
trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal. Alkoholmätaren
används som en del av produkten TripleA men kan i framtiden även
komma att användas i andra produkter där mätning av alkohol i
utandningsluft ingår.
Bolaget har även adderat ytterligare affärsområden då TripleA:s
teknik är applicerbar inom en rad olika områden såsom, ätstörningar, träning, hälsa, gambling m.fl. Bolaget arbetar i detta nu med
att utveckla dels en medtech-produkt som ska hjälpa personer med
ätstörningar, men även en kommersiell produkt som ska säljas ute i
butik till personer som vill effektivisera och förbättra sin träning och
hälsa.

Vision

Kontigo Care har som målsättning att bli en branschstandard för
beroendevård. Tack vare Bolagets lönsamma och skalbara affärsmodell når Bolaget break-even redan vid 700 aktiva enheter motsvarande
en årsomsättning på ca 25 Mkr. Bolaget uppskattar att marknaden för
Kontigos produkter, bara för alkoholberoende i Sverige, uppgår till ca
10 000 enheter vilket motsvarar en årsomsättning på ca 360 Mkr.

Organisationen

Idag arbetar över ett dussin medarbetare på Bolaget i centrala
Uppsala där de fortsätter utvecklingen av TripleA och framtida
produkter.
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Operativ chef
Juha Thumer

Produktchef
Maria Winkvist

Forskningschef
Markku Hämäläinen

Mjukvaruchef
Fredrik Remaeus

Bolagsjurist & IR-ansvarig
Annika Johansson

Försäljningschef
Stefan Helander

Advisory board

Peter Von Ehrenheim (Ordförande Biolin Scientific & Robustus
Wear Components, styrelsemedlem i Meda m.fl)
Markku Hämäläinen (Ph.D i Kemometri. Tidigare Senior Forskare
inom Kemometri på GE Healthcare BIO-Sciences AB)
Fred Nyberg (Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid
Institutionen för farmaceutiskt biovetenskap vid Uppsala Universitet)

Forskning och utveckling

Kontigo Care AB:s initiala mål är att utveckla mHealth-produkter
som gör att fler tillfrisknar från missbruk. Det långsiktiga målet är
att kunna förutsäga ett återfall i missbruk innan det har inträffat.
Bolagets förhoppning är att avsevärt förbättra vården, minska antalet
återfall och därigenom lidandet för både missbrukaren och de anhöriga. Kliniska studier ska genomföras för att verifiera effektivitet vid
vård-/eftervård och samla unik data för att förbättra och skapa nya
generationer av produkter. Bolagets mHealth-produkter kommer att
innehålla unika patenterade modeller och moduler som effektiviserar
och individanpassar vården av missbrukare.
Bolagets första produkt, TripleA, ger den alkoholberoende frihet och
motivation genom dagligt stöd och kontroll under behandlingen och
eftervården. Bolaget samlar samtidigt information för att bygga
statistiska modeller som kan förutsäga återfall i missbruk samt verktyg för att förhindra att återfall inträffar. Idag är återfallsfrekvensen
ca 80 procent. Via forskning och utveckling tar Bolaget fram nya
moduler som kan kopplas ihop med befintliga verktyg för förbättrade

produkter för vård av alkoholberoende. Forskningsprojektet ”Innovationer för framtidens hälsa” som görs i samarbete med Akademiska
Sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården har fortlöpt enligt plan.
I början av oktober 2015 nådde projekten fasen där kliniska studier
med alkoholberoende personer påbörjades.
Bolaget kommer att kunna utöka antalet mHealth-verktyg för att
gälla även andra beroendesjukdomar, t.ex inom ätstörningar och
spelberoende, men också användas för att snabbt utveckla innovativa produkter inom andra affärsområden för konsumentmarknaden
såsom träning och hälsa.
Enligt forskning så är spelberoende korrelerat med alkohol, varför
Bolaget ser att det finns goda möjligheter att implementera TripleA
vid behandling av spelberoende.
Pilotprojektet som inleddes under hösten 2015 med Uppsala Spelberoendecentrum har uppvisat tydliga resultat. Att omdömet försämras kraftigt genom att dricka alkohol är ingen hemlighet. För de som
dricker och samtidigt engagerar sig i olika former av spel och dobbel
brukar det sällan ha ett gott slut. Spelmissbrukare som vanligtvis
dricker när de spelar, har större möjlighet att komma ur sitt spelberoende om de håller sig nyktra. I pilotprojektet görs platsobundna
nykterhetskontroller med TripleA och resultaten pekar entydigt på

att TripleA är en värdefull pusselbit i att få bukt med spelberoendet
för vissa grupper av spelberoende. Alkoholen gör inte bara att behandlingen inte fäster utan skapar även en grogrund för återfall.

Samhällsansvar

Alkoholberoende är ett av vårt lands största samhällsproblem som
orsakar personliga lidanden och omfattande kostnader för samhället
och för enskilda människor. Kontigo Care AB har som en del av
sin affärsidé att bearbeta detta samhällsproblem och därigenom ta
sitt ansvar för utvecklingen. Produkten TripleA i sig, och företagets
kommande produkter, utgör en viktig del av detta samhällsansvar.
Arbetet sker i nära samarbete med kunder och andra intressenter:
kommuner, landsting och regioner, statliga myndigheter, privata
vårdgivare och intresseorganisationer med inriktning på beroendevård. Av samma skäl har Bolagets forskning och utveckling stor
betydelse inte bara för att utveckla Bolagets produkter, utan också för
att förstärka beroendevården och förnya metoder och processer som
leder till bättre vård och behandling mot alkoholism. Sist men inte
minst tar Kontigo Care AB samhällsansvar genom att delta aktivt i
debatten om alkoholens skadeverkningar och för att öka förståelsen
för konsekvenser i samhället av alkohol och andra droger.
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Produkter och
Affärsmodell

TripleA – förstärkt behandling för
bestående nykterhet

TripleA är ett vårdsystem för behandling av alkoholberoende. Systemet består av en trådlös alkoholmätare, en app och en vårdportal.
TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt och uppfyller de
krav som ställs inom EU. Produkten har utvecklats i nära samarbete med vården och stort fokus har satts på användbarhet för en
bred målgrupp. Kontigo Cares mHealth-lösning TripleA gick in
i kommersiell fas efter cirka 18 månaders utveckling. Produkten
registrerades den 1 oktober 2015 hos Läkemedelsverket som en
medicinteknisk produkt. De första enheterna av TripleA nådde vårdgivare på den svenska marknaden strax efter registreringen.
TripleA erbjuds till bland annat behandlingshem, företagshälsovård,
öppenvård och eftervård. Produkten fungerar som ett extra stöd för
patienten mellan vårdbesöken och ger vårdgivaren möjlighet att följa
patienten över hela behandlingsperioden vilket öppnar för kunskap
och kommunikation mellan patient och vårdgivare. Nykterhet under
och efter behandling är nyckeln till all lyckad vård. Genom att patienten regelbundet får bevisa sin nykterhet, deltagande i terapeutisk
verksamhet samt beskriva sitt mående ökar chanserna att bibehålla
nykterhet över tid. Även vid högriskkonsumtion och beroendeutredningar är TripleA ett bra redskap för att tidigt upptäcka ett riskbeteende och därmed förhindra ett eventuellt missbruk. TripleA kan
i framtiden också utvecklas för att fungera som kontrollverktyg vid
arbetsplatser och permissioner.
TripleA förväntas bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang.
Nykterhetsmonitorering via TripleA ger facit över hur väl en behandling fungerar på längre sikt och ger därmed unika möjligheter att
bedriva forskning kring alkoholism. Kliniska studier och systematisk
insamling av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa modeller som
hjälper vårdgivarna att förstå individuella aspekter av sjukdomen.
Detta medför att vårdgivaren kan individanpassa och effektivisera
vården samtidigt som man minskar både lidande och kostnader.

TripleA:s tre A

TripleAir är Kontigo Cares egen alkoholmätare som utvecklats med
hjälp av Peveas AB i Uppsala. Alkoholmätare är liten nog att få plats
i fickan eller handväskan och har en smidig, diskret design. Med bara
ett knapptryck startas alkoholmätaren som kommunicerar trådlöst
med appen. 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.
TripleApp är den app som informerar om när det är dags att utföra
nykterhetstest, slår på mobilkameran och guidar vårdtagaren genom
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testet som inte tar mer än en minut att genomföra. Den insamlade
informationen överförs direkt till databasen. Via mobilens GPS kan
vårdtagaren checka in på AA-möten i hela landet. Vårdtagaren kan
även besvara vårdgivarens frågor om det dagliga måendet genom
TripleApp
Informationen i databasen görs tillgänglig för de personer som är
engagerade i efterbehandlingen. Det kan vara exempelvis terapeuten,
socialsekreteraren eller arbetsgivaren. Informationen kan även göras
tillgänglig för familjemedlemmar som ofta oroar sig och misstror den
alkoholberoende
TripleAnalytics är det verktyg som används för att analysera data
från patienten. För vårdgivaren dyker resultaten upp i Vårdportalen,
en webbaserad portal för att hantera patienter med TripleA. Här
lägger vårdgivaren upp sina patienter, tar fram en vårdplan och kan
sedan följa deras nykterhet dag för dag. För Kontigo Care är det
viktigt att användarens integritet är skyddad vid dennes användning
av TripleA.

TripleA:s funktioner och användningsområden

Terapeuten
• 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.
Vårdgivare
• Ett starkare erbjudande till sina uppdragsgivare i form av
förstärkt eftervård och snabb rapportering av återfall.
• Kontakt med vårdtagaren och kontroll över dennes beteende
efter avslutad behandling. Det medför möjlighet att fånga upp
vårdtagaren vid återfall.
• Ny intäktskälla.
Vårdtagare
• 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.
Anhöriga
• Slipper oro, misstanke och att kontrollera.

AceTrack

Under resans gång med att utveckla TripleA har Bolaget kommit
på ett sätt att utnyttja sin mätteknik för att mäta acetonhalten i
utandningsluften. Genom att mäta detta kan man också läsa av ketonhalten i kroppen och identifiera när kroppen når det tillstånd som
kallas ketos. Tillståndet ketos innebär att kroppen har en extremt
hög fettförbränning. Detta medför möjligheten för Bolaget att kunna
tillämpa den utvecklade tekniken och plattformen från TripleA till att
ta fram en medtech-produkt som kan användas vid exempelvis vård
av ätstörningar.
Kontigo ser även ytterligare ett stort affärsområde för en kommersiellt anpassad produkt som kan mäta fettförbränningen. Möjligheten
att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta fettförbränningen är oerhört
intressant för den växande kategori människor som seriöst arbetar
med att förbättra sin hälsa, tränar hårt eller bara vill gå ner i vikt.
Denna produkt kommer, till skillnad från TripleA, också att kunna
säljas via vanliga butiker och via e-handlare på nätet. Här finns det
idag ingen annan produkt som förmår ge samma resultat som AceTrack.

Affärsmodell

Kontigo Cares affärsmodell är tvådelad och intäktsmodellerna är
etablerade och accepterade bland de större marknadsaktörerna. För
Bolagets medicintekniska produkter och tjänster består intäkterna
av en löpande månadsavgift kopplad till hård- och mjukvara, support,
analys och datainsamling. Vid uppstart av nya kunder kan också en
mindre startavgift per aktiv enhet debiteras.
Kontigos affärsmodell är lukrativ för Bolaget, men även för vårdgivarna då stora besparingar görs gentemot befintliga behandlingsmetoder.
För de konsumentprodukter som Kontigo Care börjat utveckla för
träning och hälsa, handlar det om en engångsavgift per såld enhet.
Användare kan sedan välja att betala för premiumtjänster i form av
statistik, skräddarsydda träningsprogram och påminnelser, antingen
på månads-, kvartals- eller årsbasis. Den här intäktsmodellen är väl
beprövad och är en standard för de träningsappar och webbaserade
programsviter som redan finns ute på marknaden.
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Marknad
Alkoholism

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.
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 sin konsumtion.
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
I Sverige finns cirka 230 behandlingshem som tillsammans tillhandahåller ca 27 000 vårdplatser. Merparten drivs i privat regi och till
en stor del av nationella aktörer som Nämndemansgården, Humana,
Aleris, Iris, Attendo, Frösunda och Frälsningsarmén. En behandlingsdag med övernattning kostar ca 2 000 kr vilket innebär att en
sex veckor lång primärbehandling kostar ca 80 000 kr.
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 primärbehandling. Den pågår
vanligtvis i fyra till åtta veckor innan vårdtagaren
återförs till arbete och hemort. En stor del av vårdtagarna återfaller
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.
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 besparingarna betydande. Att folkhälsan förbättras och det mänskliga lidandet minskar är ytterligare en drivkraft som genomsyrar Kontigos
företagskultur.
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
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Historia
TripleA riktar sig till bland annat behandlingshem, företagshälsovård, öppenvården samt eftervården. Genom att stödja den
beroende att bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och
eftervård bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka.
Sverige har fungerat som en testmarknad för TripleA, Bolagets unika
produkt för förstärkt vård av alkoholmissbruk, och Kontigo Care kan
idag konstatera att kommuner och rikstäckande vårdföretag stadigt
ökar sina inköp av TripleA i takt med att de ser hur effektiv produkten är i en behandlingssituation.
Ur affärssynpunkt tittar Bolaget även på möjligheten att, utifrån sin
befintliga teknologi, snabbt och kostnadseffektivt kunna börja producera avancerade alkoholmätare för konsumentmarknaden. Det här
området förutspås växa kraftigt och vara värt ca 3,2 miljarder dollar
2018 (jämfört med 285 mUSD 2011) enligt WinterGreen Research.
Källor: CAN, WinterGreen Research

Träning och hälsa

Inom träning och hälsa finns möjligheten att på ett tillförlitligt sätt
kunna mäta ketonnivåer vilket är mycket intressant för den växande
kategori människor som arbetar med att förbättra sin hälsa, tränar
frekvent eller försöker gå ner i vikt. Produkten kommer i en första
version att lanseras som en konsumentprodukt och senare som en
medicinteknisk produkt för behandling av anorexi, bulimi och andra
former av diagnostiserbara ätstörningar.

MISSBRUK

ÅTERHÄMTNING

OND CIRKEL

Om missbruk och Jellineks kurva

I stort sett alla former av beroende, oavsett om det rör sig om
alkohol, droger, sex, spel eller någon annan form av missbruk, följer
samma mönster. Forskaren Elvin Morton Jellinek utvecklade en teori
som mynnade ut till en kurva som illustrerar det utomordentligt
förutsägbara förloppet in i och ut ur missbruk.
Att nästan alla människor följer exakt samma mönster innebär att det
finns gott hopp om att finna en lösning på många former av missbruk. Produkter som TripleA gör det möjligt att kontinuerligt samla
in data på individnivå, direkt i patientens vardag, så att forskning
och behandlingsmetoder kan effektiviseras och därmed hålla nere de
samhälleliga kostnaderna.

Konkurrenter

De konkurrenter till TripleA som finns idag inom alkoholmissbruksvård är nästan helt fokuserade på övervakning snarare än
behandling. Därtill finns det en rad produkter som är relativt enkla
alkoholmätare. Här har Kontigo Care en mycket stor fördel i att
TripleA är klassad som medicinteknisk produkt, vilket väger tungt
vid upphandlingar med kommuner, landsting och vårdföretag.

2013

Kontigo Care grundades 2013 av Daniel Benitez som själv är nykter
alkoholist, med ambition att skapa de verktyg som han önskar att han
själv hade haft under sin behandling.

2014

Bolaget tar in 5 Mkr efter emissionskostnader under året genom två
riktade nyemissioner. Kapitalet används för att bygga upp ett team
och att påbörja utvecklingen av produkten TripleA.

2016

Kontigo Care beviljades ett tillväxtlån från Almi Företagspartner
Uppsala AB om 3,5 Mkr i januari. Lånet har en löptid om 72 månader, varav 12 månader amorteringsfritt. Företagsinteckningar om 3,5
mkr tagits ut för lånet.
Kontigo Cares styrelse har beslutat att utse Henrik Nordlindh till ny
VD för Kontigo Care AB. Henrik Nordlindh tillträder sin anställning den 16 maj 2016 och efterträder Kontigo Cares grundare Daniel
Benitez som har lett företaget sedan starten 2013.

Bolagets första prototyp av den trådlösa alkomätaren för Bolagets
kommande produktserie TripleA blev färdigställd i maj månad 2014.
Ett utvecklingsprojekt tillsammans med Akademiska Sjukhuset i
Uppsala och Nämndemansgården initieras.
Kontigo Care meddelade under november 2014 att Bolaget tilldelats
4,7 mkr från VINNOVA för ett forskningsprojekt inom ramen för
programmet Innovationer för framtidens hälsa.

2015

Kontigo Care och Uppsala Spelberoendecentrum tecknar avsiktsförklaring angående pilotprojekt för effektivare spelberoendevård.
Kontigo Cares mHealth-lösning TripleA gick in i kommersiell fas
efter cirka 18 månaders utveckling. Produkten registrerades den 1
oktober 2015 hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt.
De första enheterna av TripleA nådde vårdgivare på den svenska
marknaden strax efter registreringen.
Forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Akademiska
sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården har fortlöpt enligt plan
och nådde i början av oktober 2015 fasen där kliniska studier med
alkoholberoende personer påbörjades.
Kontigo Care meddelade den 13 maj 2015 att ett samarbetsavtal
tecknats med Korpberget Behandlingscenter. Överenskommelsen
utvecklades ej på det sätt som Kontigo Care önskat och parterna har
nu beslutat att ej realisera det planerade samarbetet.
Bolaget genomförde en noteringsemission och tog in ca 16,5 Mkr i
en fulltecknad emission. Kontigos aktie upptogs till handel på First
North den 23 juni 2015.
I upphandling utförd av Uppsala Kommun har Kontigo Care med sin
medicintekniska produkt TripleA tilldelats uppdraget som leverantör
av tjänst för platsobundna nykterhetskontroller. Avtalet träffades i
december med ett ordervärde uppgående till 0,45 Mkr.
Kontigo Care har tecknade under december månad ramavtal med bolagen som utgör Humanas affärsområde Individ och familj avseende
Kontigo Cares produkt TripleA. Avtalet gäller i ett år med option på
årsvis förlängning och omfattar samtliga 46 bolag inom Humanas
affärsområde Individ och familj.
Kontigo Care och Feelgood Företagshälsovård AB tecknade i december ramavtal för leverans av Kontigo Cares produkt TripleA.
Feelgood Företagshälsovårds kundkrets omfattar ca 10 000 företag
med över 500 000 anställda.
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Patent, Varumärken och
Immateriella rättigheter

Finansiell Information i
sammandrag för Kontigo Care AB

Kontigo Care är ett mHealth-företag där forskning och utveckling sker kring flera typer av beroendesjukdomar, bland annat inom alkohol,
ätstörningar, spel och narkotika. Bolagets befintliga patentansökningar gäller innovationer kring prediktion och reduktion av återfallsrisk i ett
(substans)beroende samt metoder att förhindra skador som kan orsakas av substanspåverkan. Patentstrategin ska ge ett brett skydd för Bolagets mHealth-produktportfölj för missbruksvård. Baserat på nya innovativa mätmetoder för bland annat identifiering av narkotikaanvändning
och avancerade mönsterigenkänningsalgoritmer, ska Bolaget kunna identifiera missbruksrelaterade beteendeförändringar.

Kontigo Cares verksamhet har sedan Bolagets bildande i december 2014 fram till och med TripleA:s lansering under hösten 2015 bestått av
forsknings- och utvecklingsarbete med begränsade finansiella resurser. Storleken på rörelsens intäkter och kostnader under hela perioden har
varit direkt relaterade till tillgängliga finansiella medel.

Tabellen nedan visar pågående och registrerade patentansökningar.
Referensnummer

Prioritetsdatum

Inlämningsnummer

Titel

P1340PC00

20150504

PCT/
SE2016/050380

P1339EP00

20150504

P1345PC00

20160429

EP16167737

SE1650585-1

Ärendestatus

Land

Typ av rättighet

Method and
Under granskdevice for estima- ning
tion of risk of relapse of addictive
behaviour

Internationellt

Patent

Controlling
an individual´s
access to potentially dangerous
equipment

Under granskning

Europa

Reducing risk for
onset of relapse
of addictive
behaviour

Regist-rerad

Resultaträkning
År
Belopp i Tkr

Patent

Sverige

Nettoomsättning

2014

Q1-Q4

Q1-Q4

3

-

9 512

5 484

Övriga rörelseintäkter

3 668

1 590

13 182

7 074

-764

-135

-19 234

-6 493

-7 424

-1 637

-27 422

-8 265

-14 239

-1 191

1

0

-47

-16

Resultat efter finansiella poster

-14 285

-1 206

Resultat före skatt

-14 285

-1 206

-

-

-14 285

-1 206

Resultat per aktie före utspädning, kr

-3,10

-0,95

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-3,10

-0,95

Före utspädning

6 265 026

1 600 000

Efter utspädning

6 305 026

1 645 000

Genomsnittligt antal utestående aktier

4 600 488

1 266 666

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

TripleAir
Ansökningsnummer:

2014/07454

Ansökningsnummer:

2015/02480

Ansökningsdatum:

11/18/2014

Ansökningsdatum:

4/8/2015

Registreringsnummer:

523980

Registreringsnummer:

527004

Resultat från finansiella poster

Registreringsdatum:

3/30/2015

Registreringsdatum:

9/25/2015

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Reg.periodens utgång:

3/30/2025

Reg.periodens utgång:

2025-09-25

Typ:

Ord

Typ:

Ord

TripleAnalytics

2015

Aktiverat arbete för egen räkning

Patent

Tabellen nedan visar registrerade varumärken.
TripleA

Nedan presenteras Bolagets finansiella ställning i sammandrag for räkenskapsåren 2014 och 2015. Nedanstående finansiella översikt är
hämtad ur Bolagets räkenskaper för respektive år. Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningar med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, det s.k. K3-regelverket. Bolagets revisor har granskat räkenskaperna i
årsredovisningen för 2014 och 2015. Den finansiella informationen som sammanfattas i detta avsnitt har granskats och reviderats av revisor.
Avsnittet nedan bör läsas tillsammans med avsnittet ”Kommentar till den finansiella utvecklingen”. Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida www.kontigocare.com, däribland årsredovisning för räkenskapsåret 2014 och 2015.

Räntekostnader och liknande resultatposter

TripleApp
Ansökningsnummer:

2015/02482

Ansökningsnummer:

2015/02479

Ansökningsdatum:

4/8/2015

Ansökningsdatum:

4/8/2015

Registreringsnummer:

527005

Registreringsnummer:

526999

Registreringsdatum:

9/25/2015

Registreringsdatum:

9/25/2015

Reg.periodens utgång:

9/25/2025

Reg.periodens utgång:

2025-09-25

Skatt på årets resultat

Typ:

Ord

Typ:

Ord

Årets resultat

Antal utestående aktier vid periodens utgång
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Balansräkning
År

2015

2014

ÅR

Belopp i Tkr

Belopp i Tkr

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Tecknat ej inbetalt aktiekapital

-

291

2015

2014

Eget kapital

Anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Aktiekapital (6 265 026 aktier)

712

80

Nyemission under registrering

-

3

712

83

Överkursfond

28 731

6 133

Balanserad vinst eller förlust

-3 186

-

-14 285

-1 206

11 260

4 927

11 972

5 010

292

472

292

472

2 844

1 015

540

141

2 739

1 093

6 124

2 249

18 387

7 731

Ställda säkerheter

500

500

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

14 996

5 484

14 996

5 484
Fritt eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

1 054

-

1 054

-

16 050

5 484

Årets resultat

Summa eget kapital
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Långfristiga skulder

Kundfordringar

188

-

Övriga fordringar

694

306

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

111

91

993

398

1 345

1 559

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 338

1 957

Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa tillgångar

18 387

7 732
Summa eget kapital och skulder

Ställda panter och ansvarsförbindelser

24

25

Kassaflödesanalys
År
TSEK

Nyckeltal
2015

2014

Q1-Q4

Q1-Q4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta

-14 239

-1 191

-1 980

-

1

0

-47

-16

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet

2015

2014

Q1-Q4

Q1-Q4

3

-

EBITDA

-14 239

-1 191

EBIT

-14 239

-1 191

Periodens resultat

-14 285

-1 206

Rörelsemarginal %

0

0

Belopp i Tkr
Nettoomsättning

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

År

-16 265

-1 206

Definition av nyckeltal

Vinstmarginal %
Soliditet vid periodens utgång %
Räntabilitet på eget kapital %

0

0

65,1

64,8

-119,3

-24,1

EBITDA

Rörelseresultat före finansiella
poster, nedskrivningar och
avskrivningar

EBIT

Rörelseresultat före finansiella
poster

Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med
nettoomsättning/intäkter

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster i nettoomsättning

Soliditet vid periodens utgång %

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Räntabilitet på eget kapital

Periodens resultat dividerat
med eget kapital

Eget kapital per aktie

Redovisat eget kapital i
Bolaget dividerat med antal
utestående aktier

Genomsnittligt antal aktier

Vägt genomsnitt av antalet
utestående aktier under
perioden

P/E-tal

Aktiekurs dividerat med vinst
per aktie

Resultat per aktie

Beräknas på antal aktier vid
periodens slut

Medelantal anställda

Antalet anställda omräknat till
heltidstjänster och räknat som
ett medeltal under perioden

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kssaflöde från den löpande verksamheten

-304

-689

3 694

2 722

-12 875

827

Investeringsverksamheten
Investeringar materiella anläggningstillgångar

-1 054

-

Investeringar immateriella anläggningstillgångar

-9 512

-5 484

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-10 566

-5 484

Eget kapital per aktie
före utspädning kr

1,90

3,13

efter utspädning kr

1,90

3,05

Aktiens slutkurs för perioden

7,5

20,0

P/E tal

neg

neg

före utspädning kr

-3,10

-0,95

efter utspädning kr

-3,10

-0,95

före utstpädning

6 265 026

1 600 000

efter utspädning

6 305 026

1 645 000

Utestående optioner *

3 524 200

295 000

Resultat per aktie
Finansieringsverksamheten
Aktiekapital

632

80

Nyemission

25 303

6 149

Emissionsutgifter

-2 708

-13

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

23 227

6 216

Antal aktie vid periodens slut

Periodens kassaflöde

-214

1 559

Likvida medel vid periodens början

1 559

0

Likvida medel vid periodens slut

1 345

1 559

före utspädning

4 600 488

1 266 666

1 559

efter utspädning

4 600 488

1 266 666

i genomsnitt

15

5

vid periodens slut

17

6

Summa disponibla likvida medel

1 345

Genomsnittligt antal aktier

Antal anställda

* Avser det antal aktier utestående optionsrätter kan påkalla lösen på.
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Förändring i det egna kapitalet

Aktiekapital

Ej reg aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Ansamlad förlust

Summa e. kapital

Tkr
Ingående balans per 12 sept 2013

50

Nyemission

30

50
3

6 146

6 179

Fondemission

0

Balanserat resultat

0

Emissionsutgift

-13

-13

Utgående balans 31 Dec 2014

80

3

6 133

-1 206

5 010

Ingående balans per1 jan 2015

80

3

6 133

-1 206

5 010

Nyemission

242

-3

25 306

Fondemission

390

390

Balaserat resultat

-1 980

Emissionsutgift

-2 708

Summa resultat för perioden
Utgående balans 31 Dec 2015

25 545

712

0

28 731

-2 708
-14 285

-13 079

-17 471

11 972

Förändringar i antal utestående aktier

Antal aktier per den 1 januari
Riktad emission

Q1-Q4 2015

Q1-Q4 2014

1 600 000

1 000 000

600 000

200 000

Uppdelning av aktier

2 200 000

Riktad emission

1 865 026

400 000

Antal vid periodens utgång

6 265 026

1 600 000
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-3 186

“Anna hade förlorat sitt jobb
och fått sina två barn
placerade på familjehem. Efter
två månader med TripleA har
hon nu fått arbetet tillbaka och
barnen har flyttat hem!”
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Kommentarer till den
finansiella utvecklingen
för Kontigo Care AB

Resultaträkning

Balansräkning

Rörelseintäkter

Immateriella anläggningstillgångar

Rörelseintäkten uppgick endast till 3 Tkr år 2015 jämfört med 0 Tkr
för år 2014. Detta beror på att Bolagets produkt TripleA lanserades
först i fjärde kvartalet 2015. Rörelsens intäkter har sedan Bolagets bildande i december 2014 fram till och med 31 december 2015,
bestått av Aktiverat arbete för egen räkning samt övriga rörelseintäkter. Aktiverat arbete för egen räkning har avsett forsknings- och
utvecklingsarbete och Övriga rörelseintäkter har avsett bidrag från
VINNOVA. Det fjärde kvartalet har präglats av hårt och fokuserat
arbete att få ut TripleA på marknaden. Bolaget har tecknat viktiga ramavtal med stora vårdkoncerner som Humana och Feelgood och kan
med stolthet konstatera att intresset från landets kommuner tilltar
även om endast ett fåtal använder TripleA i behandling mot alkoholism ännu. Det är särskilt glädjande att hemmakommunen Uppsala är
en av dem.

Kostnader

Rörelsens kostnader har sedan Bolagets bildande i december 2014
fram till och med 31 december 2015, bestått av Övriga externa kostnader samt Personalkostnader. Övriga externa kostnader har avsett
forsknings- och utvecklingsarbete som genomförts och Personalkostnader har avsett forsknings- och utvecklingsarbete som utförts av
Bolagets anställda. Bolagets kostnader under 2015 uppgick till c:a 27
422 Tkr. Den största posten, Övriga externa kostnader, om ca 19 234
Tkr är hänförliga till forskning och utveckling. Motsvarande siffror
för 2014 noterades totala kostnader till ca 8 265 Tkr och den största
posten, övriga externa kostnader, om ca 6 493 Tkr. Ökningen om
ca 300 procent beror på forskning- och utvecklingskostnader för att
färdigställa TripleA, samt att produkten gick in i kommersiell fas och
registrerades den 1 oktober 2015 hos Läkemedelsverket.

Räntekostnader och liknande resultatposter

Bolaget betalade räntekostnader om ca 16 Tkr under räkenskapsåret
2014. För räkenskapsåret 2015 hade kostnaden stigit till ca 47 Tkr.

Resultat

Under räkenskapsåret 2015 rapporterades ett resultat efter skatt om
ca -14 285 Tkr att jämföra med ca -1 206 Tkr 2014. Resultatförsämringen förklaras av ökade FoU-kostnader i samband med utvecklingen och kommersialiseringen av TripleA.
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Bolagets Anläggningstillgångar har sedan Bolagets bildande i
december 2013 fram till och med 31 december 2014, endast utgjorts av Immateriella anläggningstillgångar. Dessa har fördelats på
Balansera utgifter för utvecklingsarbeten och varumärken, licenser
och liknande rättigheter. Immateriella anläggningstillgångar för Bolaget består av utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt
sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och
insikt som kommer att kunna användas för egen räkning eller säljas.
Immateriella anläggningstillgångar ökade från 5 484 Tkr 2014 till
14 996 Tkr 2015. De materiella anläggningstillgångarna uppkom i
balansräkningen första gången under 2015, på 157 Tkr, och utgörs av
produkten TripleA. Materiella anläggningstillgångar ökade därmed
från 0 Tkr 2014 till 1 054 Tkr 2015.

Omsättningstillgångar

Bolagets Omsättningstillgångar har sedan Bolagets bildande i december 2014 fram till och med 31 december 2015, huvudsakligen bestått
av kassa och bank. Omsättningstillgångar i form av Övriga fordringar, kundfordringar och Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
har vid utgången av Bolagets två första räkenskapsår, 2014 och 2015,
legat i intervallet 993-397 Tkr medan Kassa och bank låg i intervallet
1 559 Tkr – 1 345 Tkr.

Långfristiga skulder

Per den 31 december 2014 uppgick Bolagets långfristiga skulder till
427 Tkr. Per den 31 december 2015 uppgick Bolagets Långfristiga
skulder till 292 Tkr och utgjordes av Almilån.

Händelser efter balansdagen

Kontigo Care AB har beviljats ett tillväxtlån från Almi Företagspartner Uppsala AB om 3 500 Tkr. Lånet har en löptid om 72 månader,
varav 12 månader amorteringsfritt. Tillväxtlånet syftar till att
förstärka Bolagets finansiella ställning och likviditet för att fortsätta
bygga upp Bolaget under dess kommersialiseringsfas. Lånet omfattas
av en garanti inom ramen för det europeiska instrumentet InnovFin:
EU för innovation. InnovFin är finansierat av Europeiska Unionen
genom Horizon2020, och hanteras via Almi i Sverige.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder har vid utgången av Bolagets två
första räkenskapsår, 2014 och 2015, legat i intervallet 2 249 Tkr – 6
124 Tkr. Merparten av de Kortfristiga skulderna utgjordes under
denna period av Leverantörsskulder vilka varierade i intervallet 2
844 Tkr – 1 015 Tkr samt av Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter vilka varierade i intervallet 2 739 Tkr – 1 093 Tkr. Övriga
Kortfristiga skulder under denna period varierade i intervallet 540
Tkr – 141 Tkr. Per den 31 december 2014 uppgick Bolagets Kortfristiga skulder till 2 249 Tkr och utgjordes av Leverantörsskulder
om 1 015 Tkr, Övriga skulder om 141 Tkr samt Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter om 1 093 Tkr. Per den 31 december 2015
uppgick Bolagets Kortfristiga skulder till 6 124 Tkr och utgjordes av
Leverantörsskulder om 2 844 Tkr, Övriga skulder om 540 Tkr samt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 2 739 Tkr.

Kassaflöde

Bolagets kassaflöde från den Löpande verksamheten inklusive
förändring av rörelsekapital, har under hela perioden från Bolagets
bildande i december 2013 till och med 31 december 2015, huvudsakligen utgjorts av negativa resultat. Kassaflödet från Investeringsverksamheten har huvudsakligen utgjorts av investeringar i Balanserade
utgifter för utvecklingsarbeten och investeringar i varumärken,
licenser och liknande rättigheter. De negativa kassaflödena från den
Löpande verksamheten och Investeringsverksamheten har finansierats genom nyemissioner, bidrag och lån. Bolaget har under 2015
genomfört nyemissioner där Bolaget har tillförts totalt ca 25 303
Tkr. I november 2014 beviljades Bolaget bidragsfinansiering från
VINNOVA om 4 700 Tkr för ett forskningsprojekt inom ramen för
programmet Innovationer för framtidens hälsa.

Finansiell ställning

Bolagets kassaflöde och förändringar i likvida medel, -214 Tkr, har
under 2015 påverkats främst av investeringarna i forskning och utveckling på 10 566 Tkr och från den löpande verksamheten på 16 265
Tkr vilket balanserats av finansieringsverksamheten med 23 227 Tkr
i huvudsak genom nyemissioner. Detta har påverkat den finansiella
ställningen.
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Styrelse, ledande
befattningshavare
och revisorer
Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman
utsedda styrelseledamöter skall vara sex ledamöter
utan suppleanter. Rune Löderup omvaldes som styrelsens ordförande och Juha Thümer och Erik Weiman
omvaldes som styrelseledamöter. Vidare beslutade
stämman att nyvälja Daniel Benitez, Agneta Bergvall
och Anders Wallin som nya styrelseledamöter.
Rune Löderup, Styrelseordförande, född 1965

Rune Löderup har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl privata
som publika tillväxtföretag. Han började sin karriär i finansbranschen
och är numera styrelseproffs och investerare med fokus på tillväxtbolag med skalbar verksamhet.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 200 000 (privat och via bolaget Raging
Bull Invest AB)
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Kontigo Care AB

Ordförande

Pågående

Raging Bull Invest
AB

Ledamot

Pågående

OraSolv AB

Ledamot

Pågående

Daniel Benitez, Ordinarie ledamot, född 1973

Daniel Benitez har lång erfarenhet av företagsutveckling som
drivande entreprenör. Han har grundat och drivit ett flertal bolag
under de senaste 20 åren. Spelutvecklaren Starbreeze och spelsajten
AHA World, listade på OMX 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
erfarenhet från verksamheter som spänner sig över flera världsdelar,
vilket kommer att komma väl till pass i Kontigos framtida internationaliseringsprocess.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 1 192 500 (via delägda bolagen Deputy
Holding AB och Benitez Holding AB)
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Agneta Bergvall, Ordinarie ledamot, född 1954.
Agneta Bergvall har lång erfarenhet av Life Science industrin i
Uppsala. Hon har haft ett flertal ledande befattningar inom olika
funktioner i bolagen. Den senaste befattningen var som CEO för
Kemwell AB, som är kontraktstillverkare av läkemedel.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 0
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Kontigo Care AB

Ledamot

Pågående

GSP Production AB

Ordförande

Pågående

Löwår Holding AB

Ordförande

Pågående

Statisticon AB

Ledamot

Pågående

Cgrain AB

Ordförande

Pågående

RLS Global AB

Ledamot

Pågående

Kontigo Care AB

Ledamot

Pågående

Peak Partners Kapitalförvaltning AB

Ledamot

Pågående

Bonissimo AB

Suppleant

Pågående

ELKAB Studios AB

Ledamot

Pågående

IMOG Holding AB

Ledamot

Under perioden avslutad

Gaming Corps AB

Ordförande

Pågående

mark medmera i
uppsala AB

Suppleant

Under perioden avslutad

Three Gates AB

Ledamot

Pågående

RLS Global AB

Ledamot

Under perioden avslutat

RLS Global AB

Suppleant

Under perioden avslutat

Tandpoolen
Askrikegatan AB

Suppleant

Under perioden avslutat

Pilum AB (publ)

Ledamot

Under perioden avslutat

OraSolv AB

Ledamot

Under perioden avslutat

Pactarb AB

OraSolv AB

Ordförande

Under perioden avslutat

Inera AB

Servage AB (Publ)

Ledamot

Juha Thümer, Ordinarie ledamot, född 1972

Juha Thümer har gedigen erfarenhet från projektledande tjänster och
befattningar inom IT och systemutveckling. Han har även arbetat
aktivt med interaktionsdesign 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.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 338 500
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Kontigo Care AB

Ledamot

Pågående

JTQ Invest AB

Ledamot

Pågående

Stadia Gaming
Group AB

Ledamot och VD

Pågående

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 kommunfullmäktige i Gävle, Uppsala och Knivsta
kommuner.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 0
Bolagsengagemang de senaste 5 åren

Anders Wallin, Ordinarie ledamot, född 1965
Advokat och VD för Wallin Advokatbyrå AB.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 0
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Ledamot

Pågående

Bolag

Position

Tidsperiod

Kontigo Care AB

Kontigo Care AB

Ledamot

Pågående

Wallin Advokatbyrå AB

Ordförande

Pågående

Ledamot

Pågående

Ledamot

Pågående

Ledamot

Under perioden avslutat

Uppsala Bostadsförmedling AB

Under perioden avslutat

Eklundshof AB

Ordförande

Under perioden avslutat
Under perioden avslutat

Preventum Partner
AB

Ledamot

Under perioden avslutat

Hörnan Hotellfastigheter Ordförande
AB

Aurakliniken AB

Suppleant

Under perioden avslutat

Grand Hotell Hörnan AB Ordförande

Under perioden avslutat

Stillfront Group AB

Ledamot

Under perioden avslutat

Upplandsknekten AB

Ordförande

Under perioden avslutat

Under perioden avslutat

Säljbolaget i Uppsala AB

Ledamot

Under perioden avslutat

AHA World AB
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Ledamot
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Styrelse, ledande
befattningshavare
och revisorer

Ledningsgrupp

Revisorer

Henrik Nordlindh, VD, född 1972

Henrik Nordlindh har lång erfarenhet av affärsutveckling och
har haft ledande befattningar i företag inriktade på hälsa och
medicinteknik. Som VD för Select Wellness drev han företagets
internationella expansion och lanserade ett flertal lösningar för
beteendeförändring inom fysisk aktivitet. Närmast kommer han
från en tjänst som vd för Ellman Produkter, ett företag inom den
börsnoterade Lifco-koncernen. Magisterexamen i ekonomi.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 0*
*Henrik Nordlindh har lämnat teckningsförbindelser på 70 000 aktier
i föreliggande emission
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Ellman Produkter
AB

Ledamot och
VD

Under perioden avslutat

Markku Hämäläinen, Forskningschef,
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 vetenskapliga
arbeten och patent. Markku har hållit hundratals föreläsningar vid
konferenser och hos kunder i läkemedels- och biotechbranschen och
har ett omfattande nätverk av forskningskontakter. Fil dr.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 110 000 (privat och via bolaget
7d-Consulting) Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

7D Consulting AB

Ledamot

Pågående

Kontigo Care AB

Ledamot

Under perioden avslutat

Juha Thümer, Operativ Chef, född 1972
Se styrelse

Annika Lindgren, Teknisk chef, 1959

Fredrik Remaeus, Mjukvaruchef, född 1972

Datavetare med lång erfarenhet av produktutveckling inom regulatorisk miljö. Flertalet roller så som systemarkitekt, lead system
designer, delprojektledare samt teknikansvarig på GE Healthcare
Life Sciences (2003-2015).

Aktieinnehav i Kontigo Care: 0
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Saknar bolagsengagemang

Aktieinnehav i Kontigo Care: 75 238
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Saknar bolagsengagemang

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, projektledare och applikationsansvarig,
på GE Healthcare Life Sciences i Uppsala. Maria har även drivit
forskningssamarbeten mellan industri och akademi med många och
komplexa gränsytor.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 7 400
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Per Winkvist Consulting AB

Suppleant

Pågående
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Annika Lindgren har lång erfarenhet av produktutveckling och har
i rollen som utvecklingschef/ projektledare bidragit till att sju produktplattformar har lanserats och etablerats på marknaden inom Life
science. Hon har tidigare arbetat på Amersham Pharmacia Biotech
AB, Gyros AB, Åmic AB, GE Healthcare och Sensidose AB.

Stefan Helander, Försäljningschef, född 1955

Stefan Helander har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap
inom den internationella- och nationella försäkringsindustrin. Stefan
ledde bl.a. Skandia Internationals- och Hannover Re´s expansion i
Östeuropa och Centraleuropa. Stefan har varit styrelseledamot i ett
antal internationella och inhemska styrelser och ledningsgrupper.
Närmast kommer Stefan från fastighetsbranschen där han drev eget
fastighetsmäkleri och försäkringsförmedling. Civil ekonom och fastighetsmäklarutbildning mm.
Aktieinnehav i Kontigo Care: Aktieinnehav i Kontigo Care: 10 000
(via bolaget Rådhuset Fastighet & Finans AB)
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Rådhuset Fastighet
& Finans AB

Ledamot
och VD

Pågående

Annika Johansson, Bolagsjurist & IR-ansvarig,
född 1979
Annika har avlagt juristexamen (Master of Laws) vid Uppsala
Universitet, och har erfarenhet från flertalet rättsområden såsom
bolagsrätt, socialrätt och mänskliga rättigheter.
Aktieinnehav i Kontigo Care: 5065
Bolagsengagemang de senaste 5 åren
Bolag

Position

Tidsperiod

Stadia Gaming
Group AB

Ledamot

Pågående

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Box 179
751 04 Uppsala

Huvudansvarig revisor
Tobias Albing

Tobias Albing är medlem i Föreningen Auktoriserade Revisorer

Övrig information om styrelseledamöter och
ledande befattningshavare

Förutom de bolagsengagemang som ovan redovisats var Daniel
Benitez suppleant i styrelsen för mark medmera i uppsala AB, vars
konkurs avslutades 2014-09-19.
Rune Löderup var ledamot och ordförande i OraSolv Clinics AB, vars
likvidation avslutades 2014-10-13.
Inga familjeband förekommer mellan någon av styrelseledamöterna.
Styrelseledamöterna bedöms besitta tillräckligt kunnande och
erfarenheter i relevanta företagsledningsfrågor. Ingen av Bolagets
nuvarande styrelseledamöter har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren; varit inblandade i konkurs förutom vad som
anges ovan, tvångslikvidation eller konkursförvaltning i egenskap av
styrelseledamot eller VD; fått anklagelser eller sanktioner från myndigheter eller förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett bolags
styrelse eller ledningsgrupp.
Ingen av Bolagets styrelsemedlemmar har slutit något avtal med
Bolaget om förmåner efter avslutat uppdrag. Varken styrelsens
ordförande, 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:
Kontigo Care AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala
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Aktieägare och aktiekapitalets utveckling
Aktien och aktiekapitalet

Aktieägaravtal

Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 711 934,77 kr fördelat på 6 265 026 fullt emitterade och inbetalda aktier. Endast ett aktieslag föreligger.
Aktiernas kvotvärde är 0,11 kr. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation.

Bemyndigande

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 kr. De befintliga aktierna är inte och har heller inte varit
föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Bolagets aktier under det innevarande eller föregående räkenskapsåret. Enligt bolagsordningen skall aktiekapitalet vara lägst 700 000 kr och högst 2 800 000 kr och antalet aktier skall vara lägst 6 000 000 st och högst 24 000 000 st.

Ägarstruktur

Aktiekapitalets utveckling
År

Transaktion

Ökning av antalet aktier

Ökning av aktiekapitalet

Totalt aktiekapital

Totalt antal
aktier

Aktiens kvotvärde (kr)

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

1 865 026

211 934,77

711 934,77

6 265 026

0,11

2016

Föreliggande
emission*

6 265 026

711 934,77

1 423 869,54

12 530 052

0,11

2016

Övertilldelning1 400 000
154 000
1 577 869,54
13 930 052
0,11
soption**
* Under förutsättning att föreliggande nyemission blir fulltecknad.
** Under förutsättning att föreliggande nyemission blir övertecknad samt att styrelsen beslutar om att utnyttja övertilldelningsoptionen.

Ägarförhållanden
Aktieägare

10 största ägare per den 31 mars 2016

Antal

Procent

Deputy Holding AB

760 000

12,13%

Benitez Holding AB

432 500

6,90%

Juha Thümer

338 500

5,40%

Rune Löderup (privat och via bolaget Raging Bull Invest AB)

200 000

3,19%

Famra AB

170 000

2,71%

Malin Swartling

157 894

2,52%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

151 096

2,41%

Creative Make up Sweden AB

143 800

2,30%

Lars-Olov Egnell

119 425

1,91%

Barbro Rohlin

105 400

1,68%

Övriga aktieägare (518 st)

3 686 411

58,85%

Summa
*före föreliggande nyemission

6 265 026

100,00%
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Handelsplats och handel

Vid årsstämman den 12 maj 2016 erhöll styrelsen bemyndigande att
vid ett eller flera tillfällen emittera aktier, teckningsoptioner och/
eller konvertibler så att aktiekapitalet ökas inom bolagsordningens
gränser. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma. Bemyndigandet registrerades av Bolagsverket den 13 maj 2016.

Utdelningspolicy

Beslut om vinstdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning
ombesörjs av Euroclear. Rätt till utdelning tillkommer den som
är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda
aktieboken på den avstämningsdag för utdelning som beslutas av
bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp
per aktie genom Euroclears försorg.

Personaloptioner och incitamentsprogram

Bolaget har utestående optionsprogram som berättigar till nyteckning av aktier enligt tabellen nedan. Optionsprogrammen har i
förekommande fall varit föremål för omräkning i anledning av uppdelning av Bolagets aktie beslutad av årsstämma den 23 mars 2015.
Option

Antal aktier
som kan
tecknas
genom optionsrätterna

Löptid t o m

Teckningskurs per
aktie

Unity

2 934 200

31-maj-16

9,50 kr

Personal

240 000

01-jun-16

6,25 kr

Personal

150 000

01-sep-16

12,50 kr

Personal

200 000

09-dec-16

18,75 kr

Kontigo Care är sedan den 23 juni 2015 noterat vid Nasdaq OMX
First North. First North är en s k MTF, (Multilateral Trading
Facility). En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav
på Bolaget avseende bland annat informationsgivning, genomlysning
eller bolagsstyrning, jämfört med de krav som ställs på bolag vars
aktier är noterade vid en s k reglerad marknadsplats (”börs”). En
placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF kan därför vara
mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.
Aktiekurser från bolag på First North går att följa i realtid hos de
flesta internetmäklare och på hemsidor med finansiell information.
Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.

Överlåtelse

Aktien är inte behäftad med några inskränkningar i rätten att fritt
överlåtas.

ISIN-kod

Aktiens ISIN-kod är SE0007075247.

Aktiebok

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear
Sweden AB, Box 191, SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

Med stöd av optionsrätter i optionsprogrammen har styrelseledamoten, Daniel Benitez, rätt att teckna 40 000 aktier via bolag. Vissa
anställda i Bolaget har tillsammans rätt att teckna 412 118 aktier
med stöd av innehavda optionsrätter, varav 311 720 aktier kan nytecknas av gruppens ledande befattningshavare.

Teckningsoptioner

Det föreligger inga nya teckningsoptioner i föreliggande emission.
För utestående fullständiga optionsvillkor med löptid till och med
31/5-16, se Bolagets hemsida www.kontigocare.com.

Konvertibla skuldebrev

Det finns inga konvertibla skuldebrev i Bolaget.
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Legala frågor och
kompletterande
Information
Tvister och rättsliga processer

Bolaget och dess dotterbolag är inte och har inte varit part i några
rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden under de senaste 12
månaderna som kan eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

Transaktioner med närstående

Styrelseordförande Rune Löderup har bidragit i den tidigare nämnda
bryggfinansiering med 1 500 000 kr till Bolaget som ska återbetalas
vid slutförande av föreliggande nyemission.

Lock-up

Bolagets föregående styrelse, samt större aktieägare, med innehav
överstigande 5% av utestående aktier före noteringsemissionen
2015, har mot Bolaget förbundit sig att begränsa sina möjligheter
att avyttra aktier under 12 månader från första handelsdag, som var
den 23 juni 2015. Begränsningen omfattar 90% av berörda aktieinnehav. Dåvarande styrelsemedlemmar som berörs av lock-upen:
Rune Löderup, Juha Thümer, Peter von Ehrenheim, Erik Weiman och
Markku Hämäläinen.

Ersättningar styrelse, VD och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000
kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor vardera
till ordinarie ledamöter som inte innehar en operativ roll i bolaget.
VD Henrik Nordlindhs ersättning utgår med 65 000 kr/månad. Det
beslutades vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd
löpande räkning.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något
avtal med Bolaget om ersättning efter respektive uppdrags upphörande.

Finansiella Arrangemang
Företagsinteckningar

Säkerheter

Företaget hade per den 31 mars 2016 ställda säkerheter om 4 000 000
kr i form av företagsinteckningar.

Försäkringar

Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppdateras regelbundet med hänsyn taget till förändringar i behovet och verksamhetens
åtaganden.

Fastigheter och lokaler

84 000

Tillstånd

4 369 000

TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt och uppfyller de
krav som ställs inom EU. Produkten har även utvecklats i nära samarbete med vården och stort fokus har satts på användbarhet för en
bred målgrupp.

Miljö

Bolagets verksamhet kräver inte några tillstånd.

Garantikonsortium

Ett garantikonsortium har i april 2016 förbundit sig att teckna upp
till ca 14,4 Mkr av emissionen för det fall att emissionen inte tecknas
upp till 14,4 Mkr (bottengaranti). Detta motsvarar cirka 77 procent
av det totala Emissionsbeloppet om cirka 18,8 Mkr. Deltagandet från
samtliga garanter är endast reglerat genom bindande skriftliga avtal.
Inga medel är pantsatta eller spärrade för detta ändamål. Ersättning
till garanterna för lämnade garantier är 10 procent av det garanterade beloppet alternativt 12 procent i aktier av det garanterade
beloppet. Dessa ersättningar regleras kontant eller genom tilldelning
av aktier efter emissionens avslutande. Garanternas åtagande begränsas till deras relativa andel av det totalt garanterade beloppet.

Krediter

Navitex Trading AB

2 000 000

Jan Domagala

1 000 000
750 000

Kreditgivare

Belopp

Kvar att betala per
den 31 mars 2016

Göran Månson
Nordic Emotion Group

750 000

Rune Löderup

1 500 000

1 500 000

Niclas Löwgren

500 000

Gerhard Dal

2 500 000

2 500 000

Jan Pettersson

500 000

Almi

500 000

416 665

Michael Rosencrantz

500 000

Göteborgs Villa och Husmåleri
AB

300 000

Filip Bergfelt

200 000

Summa

14 426 078
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270 000

Summa

2 426 078

7 916 665

750 000

Alexander Benitez

Jan Petersson

Alexander Benitez

8 000 000

Rune Löderup

210 000

5 500 000

Summa

2 817 000

238 000

Qualcon AB

3 500 000

Belopp

Daniel Benitez (via bolag)

Henrik Nordlindh

Bolaget har per den 31 mars 2016 uttagna företagsinteckningar med
4 000 000 kr.

3 500 000

Teckningsförbindelser

Annika Söderlund

Belopp

Almi

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från huvudägare, styrelse
och närstående på ca 4,4 Mkr.

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

Garant

Bolaget har per den 31 mars 2016 följande krediter:

Teckningsförbindelser

Väsentliga Avtal

Kontigo Care har en central roll i ett forskningsprojekt tillsammans
med Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt Nämndemansgåden.
VINNOVA finansierar projektet med 4,72 Mkr genom programmet
Innovationer för framtidens hälsa. Forskningsprojektet pågår.
Bolaget bedömde det värdefullt att säkerställa emissionens utfall
i förväg genom garanti- och teckningsförbindelser upp till emissionens högsta belopp. Efter förda samtal med ett antal potentiella
garantigivare, vilka presenteras under rubriken ”Garantikonsortium”,
fastställdes följande villkor: Garantigivarna erhåller 10 % i ersättning
på garanterat belopp. Garantigivarna har möjlighet att påkalla
kvittning av garantiersättningen med en högre ersättningsnyckel om
12 % på garanterat belopp. I händelse av att garantigivare påkallar
kvittning av garantiersättningen kommer en kvittningsemission att
genomföras som registreras i anslutning till att föreliggande emission
registreras. Samtliga garantigivare går att nå via Bolagets adress.
Det förekommer i övrigt inga avtal som är av väsentlig betydelse för
Bolagets förutsättningar att bedriva den aktuella verksamheten.

Rådgivare

Göteborg Corporate Finance AB är, i samarbete med Günther &
Wikberg Kapitalförvaltning AB, finansiell rådgivare till Bolaget
med anledning till förestående nyemission och har biträtt Bolaget
i upprättandet av detta Memorandum. GCF erhåller en på förhand
avtalad ersättning för utförda tjänster. Varken GCF eller G&W har
några ekonomiska intressen utöver detta uppdrag.
Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Advisor och administrativa samarbetspartner i föreliggande nyemission. De mottar
anmälningssedlar och teckningslikvider samt ombesörjer registrering
av aktier på tecknares värdepapperskonton.

Dokument som inte införlivas genom
hänvisningar

De delar av den finansiella informationen som inte har införlivats
genom hänvisning är antingen inte relevanta för en investerare eller
återfinns på annan plats i Memorandumet.

Företagsfakta

Firmanamn: Kontigo Care AB
Bolagskategori: Bolaget är publikt (publ)
Säte: Uppsala kommun, Uppsala län
Land: Sverige
Organisationsnummer: 556956-2795
Bolagsbildning: 2013-12-12
Juridisk form: Publikt bolag
Lagstiftning: Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen
Adress: Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala
+467 29-04 91 54
Webb: www.kontigocare.com

Tillgängliga handlingar

Patent och varumärken

Följande handlingar finns tillgängliga i elektronisk form på Kontigo
Cares hemsida, www.kontigocare.com. Kopior av handlingarna hålls
också tillgängliga på Kontigo Cares huvudkontor på Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala, under Memorandumets giltighetstid
(ordinarie kontorstid på vardagar).

Upprättande av memorandum

•
•

Se avsnittet ”Patent, Varumärken och Immateriella rättigheter” på
sidan 22 i detta Memorandum.

Detta Memorandum har upprättats av Bolagets ledning och styrelse.
Styrelsen har, så långt det är rimligt och möjligt, vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandum,
såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att
inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

•
•

Kontigo Cares bolagsordning
Kontigo Cares årsredovisning för räkenskapsåret 2014 och 2015
(inklusive revisionsberättelse)
Kontigo Cares bokslutskommuniké 2015
Kontigo Cares utestående optionsvillkor

Antal anställda
2015-01-01 – 2015-12-31

2013-12-20 – 2014-12-31

Män

12

4

Kvinnor

3

1

Totalt

15

5
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Legala frågor och
kompletterande
Information

Skattefrågor

Styrelsens arbetsformer
• Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstäm-

Allmänt

ma. En styrelseledamot äger rätt att när som
helst frånträda sitt uppdrag.

•

•

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda
arbetsordning. Verkställande direktörens arbete
regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen
av Bolagets styrelse.
Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor
beslutas direkt av Bolagets styrelse.

Uppförandekoden

Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av
samtliga bolag som har aktier upptagna till handel på
en reglerad marknadsplats i Sverige. Koden behöver
således inte tillämpas av Kontigo Care.

Potentiella intressekonflikter

Vissa styrelseledamöter har ekonomiska intressen
i form av aktieinnehav i Bolaget. Förutom detta
förhållande förekommer mellan Bolaget och de
personer som nämns under rubrikerna Styrelse,
Ledande befattningshavare och Revisor på sidorna
32, inga intressekonflikter i samband med Erbjudandet. I samband med Erbjudandet som beskrivs i detta
Memorandum har Göteborg Corporate Finance AB
anlitats såsom rådgivare vid marknadsföringen av
Erbjudandet. Därutöver har Eminova FK AB anlitats
som emissionsinstitut för att assistera Bolaget med
den administration som Erbjudandet ger upphov
till. Göteborg Corporate Finance AB och Eminova
FK AB erhåller en på förhand avtalad ersättning
för utförda tjänster i samband med genomförandet
av Erbjudandet. Göteborg Corporate Finance AB
innehar vid tidpunkten för Memorandumets godkännande (Maj 2016), inga aktier i Bolaget och har inte
heller för avsikt att genom deltagande i Erbjudandet,
förvärva aktier i Bolaget.

Handlingar införlivade genom
hänvisning

Bolagets utestående teckningsoptioner finns att tillgå
i sin helhet på Bolagets hemsida, www.kontigocare.
com, eller kan på förfrågan erhållas från Bolaget.
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Nedanstående sammanfattning avser att ge en övergripande information om beskattningen av kapitalinkomster för privatpersoner bosatta
i Sverige samt för svenska aktiebolag. Sammanfattningen är baserad
på bestämmelser som gällde vid tryckningen av detta informationsmemorandum. Dock bör varje person som överväger att köpa aktier
konsultera sin skatterådgivare om vilka konsekvenser ett innehav
och eventuell framtida försäljning kan innebära. Nedanstående
beskrivning är tillämplig på i Sverige obegränsat skatteskyldiga fysiska och juridiska personer. Beskrivningen gäller inte i utlandet
hemmahörande personer och heller inte i de fall där aktier innehas
som omsättningstillgång i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Bolaget tar på sig ansvaret för att innehålla källskatt.

Fysiska personer

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige
beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget
kapital är 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas
som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för
eventuella försäljningsutgifter, och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp (anskaffningsutgift). Omkostnadsbeloppet för samtliga
aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av
marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Bolaget, får alternativt
schablonregeln användas. Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får bestämmas till 20 procent av försäljningsersättningen efter
avdrag för försäljningsutgifter.
Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade delägarrätter (med undantag för andelar i investeringsfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter) ska dras
av i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar
och på onoterade andelar i svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer. För kapitalförluster på onoterade andelar i svenska
aktiebolag och utländska juridiska personer är rätten till kvittning
begränsad till fem sjättedelar. Om kapitalförluster är hänförliga till
både marknadsnoterade delägarrätter och onoterade andelar ska
förluster som uppstått på marknadsnoterade delägarrätter
dras av före förluster på onoterade andelar. Till den del en kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter eller onoterade andelar i
svenska aktiebolag och i utländska juridiska personer inte
kunnat dras av enligt ovan ska förlusten dras av mot övriga kapitalinkomster med 70 procent respektive fem sjättedelar av 70 procent.
Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i investeringsfonder
som endast innehåller svenska fordringsrätter är fullt avdragsgilla i
inkomstslaget kapital.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av
skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30
procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kr
och med 21 procent av eventuell resterande del. Underskott kan inte
sparas till senare beskattningsår.

Investeringssparkonton

Fysiska personer och dödsbon från fysiska personer som äger aktier
via s k investeringssparkonton är inte skattskyldiga för kapitalvinster vid försäljning av sådana aktier. Kapitalförluster på sådana
aktier är inte avdragsgilla. Utdelningar på aktier som ägs genom
investeringssparkonton är inte heller skattepliktiga. På denna typ av
innehav utgår istället en skattepliktig schablonintäkt som baseras
på ett kapitalunderlag multiplicerat med statslåneräntan. Detta
gäller oavsett om utfallet blir en vinst eller förlust på aktieinnehavet.
Schablonintäkten utgör inkomst av kapital för vilken skatt beslutas
och betalas årligen. Schablonskatten uppgår 2014 till ca 0,63 procent
av kapitalunderlaget.

Juridiska personer

För aktiebolag beskattas alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster, i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om
22 procent. Kapitalvinster och kapitalförluster beräknas på samma
sätt som beskrivits ovan avseende fysiska personer. Avdragsgilla kapitalförluster på aktier och andra delägarrätter får endast dras av mot
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. En
sådan kapitalförlust kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas
mot kapitalvinster i bolag inom samma koncern, under förutsättning
att koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster
som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler kan vara
tillämpliga på vissa företagskategorier eller vissa juridiska personer,
exempelvis investeringsfonder och investmentföretag.

garantier för att Bolaget uppfyller de villkor som är förknippat med
avdragsmöjligheten. Se vidare information på Skatteverkets hemsida.
Investeraren som önskar utnyttja möjligheten till avdraget ombeds
kontakta Bolaget för erhållande av särskild anmälningssedel.

Beskattning vid utdelning

För privatpersoner beskattas utdelning i inkomstslaget kapital med
en skattesats om 30 procent. För fysiska personer som är bosatta i
Sverige innehålls normalt preliminär skatt avseende utdelning med
30 procent på utdelat belopp. Den preliminära skatten innehålls
normalt av Euroclear Sweden eller, beträffande förvaltarregistrerade
aktier, av förvaltaren. För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.

Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga

För aktieägare som är begränsat skatteskyldiga i Sverige utgår
normalt svensk källskatt på all utdelning från svenska aktiebolag.
Utdelning från Bolaget är föremål för svensk källskatt om 30 procent.
Denna skattesats är dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal
som Sverige har med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning. Källskatten innehålls normalt av Euroclear Sweden vid utdelningstillfället. Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren
för skatteavdraget. Aktieägare som är begränsat skatteskyldiga bör
därför rådfråga skatterådgivare i sin hemviststat. Enligt en särskild
regel kan emellertid en fysisk person som är bosatt utanför Sverige
ända bli beskattad i Sverige vid försäljning av aktier om personen
under det kalenderår då försäljningen sker, eller vid något tillfälle
under de tio närmast föregående kalenderår, varit bosatt i Sverige
eller stadigvarande vistas här. Tillämpligheten av denna regel är dock
i flera fall begränsad genom skatteavtal som Sverige har med andra
länder för undvikande av dubbelbeskattning. För aktiebolag beskattas
alla inkomster, inklusive skattepliktiga kapitalvinster, i inkomstslaget
näringsverksamhet med en skattesats om 22 procent.

Investeraravdrag

Investeraravdraget innebär att fysiska personer som förvärvar
andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets
bildande eller vid en nyemission, under vissa förutsättningar, får
göra avdrag för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget kapital. Avdraget ges med högst 650 000 kr per person och år,
vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kr. Investerarnas
sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag får uppgå
till högst 20 000 000 kr per år. Förutsatt uppfyllda villkor uppgår
skattereduktionen till 15 procent av gjord investering. Avdraget
är förknippat med en hel del villkor och det finns i dagsläget inga
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Bolagsordning för Kontigo Care AB (publ)
Bolagsordningen är beslutad på årsstämma den 12 maj 2016 och
registrerades av Bolagsverket den 13 maj 2016.

§ 1 Firma

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

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 10 Föranmälan

Kontigo Care AB (publ)

§ 11 Ärenden på årsstämma

Finansiella rådgivare

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget 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.

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

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 direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall till revisorerna
9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen

§ 7 Styrelse

§ 12 Räkenskapsår

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av mobila vård- och
hälsotjänster (mHealth) såsom stöd- och kontrollfunktioner vid missbruksbehandling och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000
kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

§ 6 Avstämningsförbehåll

Styrelsen skall bestå av tre till åtta ledamöter med högst tre suppleanter. 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 verkställande direktörens förvaltning skall utses
ett registrerat revisionsbolag, eller en eller två revisorer, med eller
utan revisorssuppleanter.

Adresser

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

Dragarbrunnsgatan 35					
753 20 Uppsala
Telefon: 072-9049154
E-mail: info@kontigocare.com
www.kontigocare.com

Göteborg Corporate Finance AB
Prästgårdsängen 11
412 71 Göteborg
Telefon: 031-13 82 30
E-mail: info@gcf.se
www.gcf.se
Günther och Wikberg Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Telefon: 08-503 000 50
E-mail: info@gwkapital.se
www.gwkapital.se

Emissionsinstitut

Revisor

Tobias Albing
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB
Box 179
751 04 Uppsala
Telefon: 010-212 4000
www.pwc.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
Regeringsgatan 65
103 97 Stockholm
Telefon: 08 402 90 00
www.euroclear.com

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockhom
Telefon: 08-684 211 00
E-mail: info@eminova.se
www.eminova.se

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm
Telefon: 08-684 211 00
E-mail: info@eminova.se
www.eminova.se

Marknadsplats

Nasdaq Stockholm AB (First North)
Tullvaktsvägen 15
105 78 Stockholm
Telefon: 08-405 60 00
www.nasdaqomxnordic.com

§ 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.
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