
 

Ordförandens anförande vid årsstämma i Kontigo Care AB 2021 

 

Vi aktieägare i Kontigo Care äger ett fint bolag med vinden i ryggen. Det går 

bra för oss och framtiden ser lovande ut. 

Vi har en stadig tillväxt. Omsättningen ökade med 26 procent från första 

kvartalet 2020 till samma kvartal 2021. Och ökningen fortsätter. Vi har 

noterat ett markant ökat intresse för vår tjänst Previct som en följd av 

coronakrisen. Beroendevård på distans har fått ökad relevans.  

Och marknaden börjar upptäcka vårt fina företag. När jag skriver detta den 2 

juni har bolagsvärdet ökar med ungefär 80 procent på ett år. Bolaget är värt 

ca 20 procent mer nu än det var vid årsskiftet. 

Vi ser möjligheter i Sverige och på nya marknader. Och vi ser att investerare 

utanför Sverige i växande utsträckning har fått upp ögonen för vår potential. 

I början av detta år beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den 

förra bolagsstämman, om en riktad nyemission av 750 000 aktier till en 

teckningskurs om 5,50 kronor per aktie, till SQUAD Green Balance (Axxion 

S.A.), en fond förvaltad av Discover Capital GmbH, Augsburg, Tyskland. 

Transaktionen innebar att Kontigo Care tillfördes ca 4,1 miljoner kronor. Den 

nya ägaren är en tysk kapitalförvaltare med ca €750 miljoner under 

förvaltning. Fonden hade före emissionen på börsen köpt 750 000 aktier i 

Kontigo Care. 

Tillsskottet från emissionen finansierar bl.a. den satsning på försäljning och 

produkt- och affärsutveckling som styrelsen beslutat om. Utan kostnaden för 

dessa satsningar skulle Kontigo Care idag gå med vinst.   

Vad har vi då för problem?  

Jag tycker att vår synlighet är för dålig. Bland kunder och potentiella kunder i 

sektorn alkoholberonde är vi nu väl kända, men på samhällsnivå och bland 

svenska investerare är vi alltjämt alltför okända. Detta leder i sin tur till att 

vår aktie ofta har alltför låg omsättning. Vi i bolagets styrelse har ökat våra 



ansträngningar för att öka kännedomen om vårt företag och har som 

målsättning att öka intensiteten i det arbetet. 

Vi ser med tillförsikt fram emot framtiden. 

./. 


