Inbjudan till teckning av aktier i
Kontigo Care AB (PUBL)
24 maj - 10 juni 2016

Företrädesemission
1 aktie ger rätt att teckna 1 ny aktie
till kursen 3 kr

En global lösning för beroendevård

VD Henrik Nordlindh
har ordet
Som nytillträdd VD för Kontigo Care (Kontigo) 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.
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.

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!

Henrik Nordlindh
Verkställande direktör

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.

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
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.

Fotograf: Angelica Klang

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.

Om
bolaget
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.

Bolagets
affärsmodell

Erbjudandet i
sammandrag

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 både
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-, kvartalseller årsbasis. Den här intäktsmodellen är väl
beprövad och är en standard för de träningsappar
och webbaserade programsviter som redan finns
ute på marknaden.

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

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

Övertilldelningsoption
4 200 000 kr dvs 1 400 000 st
aktier

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

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.
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.

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.

Kontigo Cares medicintekniska produkt är unik
på den europeiska marknaden
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
TRIPLEA
VÅRDPLATTFORM
med nya produkter

ple
A

Kontigo Care är verksamt på en enorm marknad och har goda möjligheter att skapa en ny
branschstandard

Stark affärsmodell med hög skalbarhet

Tri

Varför investera i
Kontigo Care?

inom andra
affärsområden.

KONTROLL
PRODUKTER

Marknad
Marknaden för mobil hälsa (”mHealth”) är på
stark frammarsch och Kontigo Care är väl positionerat för att dra fördel av denna utveckling.
Vård av alkoholmissbruk

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.

Det finns idag 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
MISSBRUK
ÅTERHÄMTNING
alkohol eller ta itu med
ett redan utvecklat
beroende, och vården
OND CIRKEL
mäktar inte med att
hantera alla. 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.
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.
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 globalt och vara värt ca 3,2
miljarder dollar 2018 (jämfört med 285 mUSD 2011) enligt
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.
Den tekniska plattform som Bolaget utvecklat under de senaste två
åren, kan även på sikt användas för att vidareutveckla nya produkter
relaterade till bland annat rökning, astma och lungsjukdomen kol.

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.

“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”
Motiv till emissionen
Den föreliggande nyemissionen görs för att säkra bolagets
möjligheter att ställa om från utvecklingsfas till en säljcentrerad
organisation med god balans mellan forskning, produktutveckling
och snabbt ökad försäljning. Med förstärkt kassa kommer Kontigo
kunna fokusera på att etablera TripleA som en branschstandard
för alkoholmissbruksvård och att implementera den utvecklade och
beprövade tekniken på nya produkter för vård- och konsumentmarknaden inom träning och hälsa.

Vill du veta mer om Kontigo Care AB besök:
www.kontigocare.com & www.facebook.com/kontigocare

TripleA och dess
funktioner
TripleA:s tre A står för:
TripleAir - En liten och smidig alkoholmätare som kommunicerar trådlöst med TripleApp.
TripleApp – En app som informerar när det är dags att utföra nykterhetstestet. Genom appen kan
vårdtagaren även hitta till och checka in på möten i hela landet samt besvara vårdgivarens frågor
om vårdtagarens dagliga mående.
TripleAnalytics – En webbaserad portal där vårdgivaren kan analysera data från vårdtagaren.
I vårdportalen skapar vårdgivaren tillsammans med patienten en vårdplan. Utifrån planen skapas ett
schema som sedan skickas till patientens telefon som talar om när det är dags för ett nykterhetstest.
Under ett nykterhetstest kommunicerar appen och alkoholmätaren trådlöst via Bluetooth. Testresultatet
skickas sedan tillbaka till vårdgivaren som kan följa patientens nykterhet dag för dag.

Informationsträffar
Datum
31/5
1/6
2/6
8/6

Stad
Göteborg
Stockholm
Uppsala
Stockholm

Plats
Elite Park Avenue
Scandic Anglais
Uppsala Konsert & Kongress
Remiums lokaler, Kungsgatan 12-14

Tid
18:00
18:00
18:00
10.45

OSA till: info@gcf.se senast kl 12:00 dagen innan eventet. Begränsat antal platser.

“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!”

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter, i Kontigo Care AB (publ)
Teckningstid

Teckningskurs

Minsta teckningspost

Tilldelning och betalning

24 maj - 10 juni
2016 kl 15:00.

3,00 kr per aktie.

Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter
valfritt antal.

Betalning ska ske i enlighet med uppgift
på utskickad avräkningsnota.

Undertecknad ansöker härmed om teckning av nedanstående antal aktier i Kontigo Care AB (publ) till 3,00 kr per aktie:
1 000 aktier (3 000,00 kr)
15 000 aktier (45 000,00 kr)
Enligt lag måste en kopia på giltig legitimation medfölja anmälnings5 000 aktier (15 000,00 kr)
20 000 aktier (60 000,00 kr)
sedeln i det fall anmälan avser ett belopp om € 15 000 (ca 140 000,00
kr) eller mer.
10 000 aktier (30 000,00 kr)
25 000 aktier (75 000,00 kr)
Om anmälan avser en juridisk person ska även ett registreringsbevis
Annat antal
som styrker firmateckning medfölja. Observera att anmälan inte är
fullständig utan bilagor och lämnas helt utan avseende.
Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell överteckning.
I det fall emissionen blir övertecknad kommer företräde vid tilldelning att ges till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i denna emission. Om
full tilldelning ej kan ske kommer en fördelning att göras och då i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat. Åberopa denna subsidiära företrädesrätt
genom att fylla i det antal aktier ni tecknat med stöd av teckningsrätter i denna emission:
Antal

OBSERVERA * OBSERVERA

TEXTA TYDLIGT
Namn/Firma

Person/Org.nr

Adress

Postnr och Ort

VP-kontonummer eller

depånummer*

Bank/förvaltare

Telefon dagtid

E-postadress

Ort och datum

Underskrift (i förekommande fall firmatecknare eller förmyndare)

* I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringssparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av aktier.
Kontakta er bank/förvaltare och följ dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. Observera att i det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt
kommer leverans av tilldelade aktier inte att kunna ske till dessa depåtyper! Teckningen är bindande.
ANMÄLNINGSSEDELN
SKICKAS TILL:

Post

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm

E-mail

info@eminova.se
(inskannad anmälningssedel)

Fax

08-684 211 29

Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag tagit del av och förstått samtlig information som utgivits i samband med detta erbjudande, att jag är medveten om att anmälan är
bindande, att tilldelning kan komma att reduceras eller helt utebli, att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen, att jag befullmäktigar Eminova Fondkommission AB att för
min räkning verkställa teckning av tilldelade aktier.
Viktig information:
•
Eminova Fondkommission AB (”Eminova”) (556889-7887) är ett värdepappersbolag som står
under Finansinspektionens tillsyn. Eminova har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
•
Finansiella instrument som erbjudandet avser har inte och kommer inte att registreras i något
annat land än Sverige. De kommer därför inte att erbjudas till försäljning i något annat land där
deltagande skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer
av svensk rätt eller strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.
•
Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel befullmäktigar Eminova att för undertecknads
räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt villkoren som utformats för
erbjudandet.
•
Uppdrag genom undertecknad anmälningssedel omfattas inte av den ångerrätt som följer av
distans- och hemförsäljningslagen.
Tillvägagångssätt och teckningsperiod framgår av den information som utgivits i samband med
erbjudandet.
•
Genom anmälan i detta erbjudande blir undertecknad inte kund hos Eminova. Eminova kommer därför inte att kundkategorisera de som tecknar aktier enligt erbjudandet. Eminova gör inte
heller en passandeprövning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden avseende
teckning av värdepapper i erbjudandet.
•
I den information som utgivits i samband med erbjudandet framgår de risker som följer med en
investering i de finansiella instrument som avses.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den som avser teckna finansiella instrument i enlighet med detta erbjudande uppmanas att
noga läsa igenom den information som utgivits. Priset för de finansiella instrument som avses
framgår av den information som utgivits i samband med erbjudandet.
Kostnader utöver vad som angivits ovan, såsom skatter eller courtage, som kan komma att
uppstå i samband med de finansiella instrument som erbjudandet avser, varken påföres av
eller erläggs av Eminova.
Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan behandlas av Eminova enligt
Personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra
företag som Eminova eller emittenten samarbetar med.
Eminova ansvarar inte för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med teckning genom betalning eller inlämnande av anmälningssedel.
VP-konto eller depå måste vara öppnat vid tillfället för anmälan.
Klagomål med anledning av Eminovas hantering av order genom undertecknad anmälningssedel kan insändas per post till Eminovas klagomålsansvarige på adress Eminova Fondkommission AB, Att: Klagomålsansvarig, Biblioteksgatan 3, 3 TR, 111 46 Stockholm.
Vid en eventuell reklamation mot Eminovas utförande av order ska detta ske inom skälig tid.
Rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder kan annars gå förlorad.
Vid en eventuell tvist med Eminova kan konsumenter vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, www.arn.se.
Eminova följer svensk lag och materiell rätt tillämpas på Eminovas erhållna uppdrag. Allmän
domstol är behörig domstol.

