
 
 

 

Ordförandens anförande vid årsstämma i Kontigo Care AB 2022 

Hej aktieägarna i Kontigo Care,  

Jag vill er min korta bild av vårt bolag innan vår VD presenterar en mer utförlig bild. 

Vi äger ett fint framtidsbolag. Det går bra för oss och framtiden ser lovande ut. 

Jag tycker att Kontigo Care är den bästa sortens bolag. Bolaget erbjuder en bra tjänst som ger genuin 
nytta till sina kunder. Vi har hjälpt till att skapa mer än 322 000 nyktra dagar. Vi är ett bolag som gör 
gott.  Samtidigt har bolaget en solid affärsidé med mycket stor potential.  

Vi har en lugn och stadig tillväxt. Beroendevård på distans ökar hela tiden. Kontigo Cares omsättning 
har de senaste fyra åren vuxit med 20%, 16%, 33% och 112%.  

Och ökningen fortsätter och vi har en rad indikationer på att tillväxten av vår omsättning kommer att 
tillta. Vi ser obearbetade möjligheter i Sverige och vår skalbara tjänst kommer att introduceras på 
nya marknader. Och vi ser att investerare även utanför Sverige i växande utsträckning har fått upp 
ögonen för vår potential. 

Vi har ett växande antal kunder. Det kunderna säger till oss är att beroendesjukdomarna håller på att 
ändra karaktär. Vårdinstitutioner ser ett kraftigt ökat blandmissbruk. Alkoholberoendet kombineras 
hos allt fler patienter med missbruk av droger. 

Därför utvecklar vi en helt unik metod att genom ögonanalys upptäcka och identifiera drogmissbruk. 
Vårt utmärkta utvecklingsteam har nyligen gjort spektakulära genombrott på det här området. Vi tror 
att vi har en världsunik tjänst på gång. De kliniska testerna inleds inom några kvartal. 

Vad har vi då för problem?  

Jag tycker att vår synlighet är för dålig. Bland kunder och potentiella kunder i sektorn 
alkoholberoende är vi nu väl kända och vi märker att nya kunder allt oftare kommer till oss på eget 
initiativ. Men på samhällsnivå, bland beslutsfattare och bland investerare är vi alltjämt alltför okända. 
Detta leder i sin tur till att vår aktie ofta har alltför låg omsättning.  

Den nuvarande aktiekursen och därmed bolagsvärderingen är en besvikelse. Jag anser att marknaden 
inte tillräckligt har beaktat bolagets stadiga framgångar och potential. Jag är övertygad om att detta 
kommer att förändras, kanske på ett dramatiskt sätt. 

Vi i bolagets styrelse har ökat våra ansträngningar för att öka kännedomen om vårt företag. Ökad 
kunskap om Kontigo Care kommer att bli en tillgång för vårt bolag.  

Vi ser med tillförsikt fram emot framtiden. 
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