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• Kontigo Cares nettoomsättning för det första kvartalet 2021 uppgick till KSEK 5 736 (4 561). Till-
växttakten för kvartalet jämfört med samma period 2020 uppgick till 26 procent. Nettoomsättning-
en per land uppgår till KSEK 5 390 i Sverige, KSEK 340 i Finland och KSEK 6 i Norge. Bolaget har inte 
tidigare redovisat separat nettoomsättning för internationella intäkter.

• Rörelseresultatet för det första kvartalet 2021 var KSEK -385 (-690). Nettoresultatet för det första 
kvartalet 2021 uppgick till KSEK -400 (-716) eller SEK -0,02 (-0,03) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det första kvartalet 2021 till KSEK 846 (1 
088) eller SEK 0,04 (0,05) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets slut till KSEK 8 
529 (5 846) vilket motsvarar SEK 0,36 (0,25) per aktie. 

• Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 099 (15 705) eller SEK 0,80 (0,68) per aktie. 
Koncernens soliditet uppgick till 67 % (64 %).

• Licenstillväxten har varit god under det första kvartalet 2021. Största delen tillkom i slutet av 
kvartalet varför detta inte får större genomslag i nettoomsättningen för kvartalet. Licenstillväxten 
på den finska marknaden ökade i enlighet med avtalet under första kvartalet. Nettotillväxten av 
antalet licenser under kvartalet i den svenska marknaden är 8% högre jämfört med senaste kvar-
talsskifte. Jämfört med slutet av första kvartalet 2020 har licenstillväxten varit 33% i Sverige. Totalt 
var tillväxten i licenser 17% för första kvartalet och 38% över de senaste 12 månaderna.

• De olika typerna av licenser och skiftande prisnivåer i den svenska marknaden beroende på typ 
av licens, volym och andra villkor, samt distributörprissättningen i Finland och Norge gör att vi 
från och med föregående delårsrapport, valt att rapportera MRR (MRR=monthly reccurring revenue/
månatliga återkommande intäkter som beräknas som genomsnittligt månadspris per licens mul-
tiplicerat med totala antalet aktiva licenser). Detta för att tydligare spegla den finansiella utveck-
lingen för Bolaget. 
Vid slutet av första kvartalet 2021 var MRR 1,94 MSEK att jämföra med slutet av 2020 då MRR var 
1,86 MSEK (+4,3%). Motsvarande värde i slutet av kvartal 1 2020 var MSEK 1,64 vilket innebär en 
tillväxt i MRR på 18%.
Historiska MRR för 2019 respektive 2020 vid slutet av varje kvartal samt för första kvartalet 2021.
(Kommentar; se nedan exempel på tabell respektive graf för MRR)

MRR (MSEK) vid kvartalets slut

 2019 2020 2021

Kv1 1,39 1,64 1,94

Kv2 1,53 1,72

Kv3 1,51 1,80

Kv4 1,49 1,86

MRR vid kvartalets slut
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• Under första kvartalet 2021 tillkom ytterligare ett ramavtal med en svensk kommun. Totalt 135 
avtal motsvarande 46% av Sveriges kommuner och som tillsammans omfattar ca 3,9 miljoner invå-
nare. Under april (se ”Händelser efter periodens slut”) tillkom ytterligare ett kommunavtal. Således 
totalt 136.

• I februari meddelades att styrelsen för Kontigo Care AB, med stöd av bemyndigandet från den 
ordinarie bolagsstämman den 29 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av 750 000 aktier till 
en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie, vilket innebar att Bolaget tillfördes ca 4,1 miljoner kro-
nor före transaktionskostnader. Nyemissionen riktades till SQUAD Green Balance (Axxion S.A.), en 
fond förvaltad av Discover Capital GmbH, Augsburg, Tyskland. Discover Capital 
(https://discovercapital.de) vilket är en tysk kapitalförvaltare med ca €750 miljoner under förvalt-
ning. Fonden ägde sedan tidigare 750 000 aktier i Kontigo Care. 

• Under det första kvartalet har en flytt av Bolagets eHälsolösning Previct skett till den svenska 
molntjänstleverantören Binero. Projektet har engagerat utvecklingsavdelningen under perioden 
december 2020 till mars 2021. Osäkerhet kring datasäkerhet och uppfyllelse av krav enligt t ex 
Schrems II domen och relaterat till Cloud Act och GDPR har eliminerats tack vare flytten. Press-
meddelande om flytten publicerades i april.

• Kontigo Care står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av 
COVID-19 (Corona-viruset).  Vi ser spridningen av viruset i många länder och implementering av 
åtgärder runt om i världen har införts i olika grad under året för att minska påverkan på samhällen 
och affärsverksamheter. Per dagen för denna rapports undertecknande har Kontigo Care sett vissa 
effekter. Leverans från Kina av vissa komponenter till bolagets i Sverige producerade hårdvara för-
senades i februari och mars och delvis under hösten 2020. Leverans av beställd hårdvara har kunnat 
ske endast med viss försening under perioden april till maj 2021.  

Samtidigt har intresset för digitala vårdverktyg och eHälsoplattformar, inklusive Previct, stärkts på 
den svenska marknaden och delvis internationellt under året.

Möjligheten för bolaget att på sikt gynnas av detta ökade fokus på mobila digitala vårdverktyg inom 
psykisk ohälsa och missbruksvård är tydlig.

Sammantaget har effekterna från pandemin inte haft någon väsentlig negativ inverkan på bolagets 
verksamhet men det är ännu inte möjligt att uppskatta den slutliga påverkan på bolaget.
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Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses i denna rapport genomgående, såvida inget annat uttryckligen anges 
i rapporten, Kontigo Care-koncernen, d.v.s. Kontigo Care AB (publ) med org. nr 556956-2795, tillsammans med 
det helägda dotterbolaget KC Option AB med org. nr 559087-1447. KC Option AB bildades i november 2016 i 

samband med genomförandet av Kontigo Cares teckningsoptionsprogram. 

H Ä N D E L S E R  E F T E R  P E R I O D E N S  S L U T
 

• Under april och maj 2021, slöt Kontigo Care avtal med ytterligare en kommun avseende leverans 
av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter detta, avtal med 46% av Sveriges kommu-
ner - totalt 136 svenska kommuner – med cirka 3,9 miljoner invånare, d.v.s. cirka 39 % av Sveriges 
befolkning. 
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FORTSATT GOD LICENSTILLVÄXT 
UNDER FÖRSTA KVARTALET 
Starten på det nya året har varit intensiv med många och viktiga kundevent och en god utveckling 
av antalet aktiva licenser. Organisationen stärktes i slutet av 2020 med rekryteringen av ytterli-
gare en säljare samt att en affärsutvecklingsroll tillsattes. Detta har inneburit att intensiteten i att 
bredda införandet av Previct hos befintliga kunder har kunnat ökas. Vidare har flera intressanta 
projekt aktiverats för att stärka penetrationen inom regional vård och att etablera nya segment och 
säljkanaler. Både skalningen av den befintliga marknaden och utvecklingen av nya marknader och 
segment löper på bra men har inte omedelbar effekt på säljresultat. Det är vår plan och förhopp-
ning att det kommer ge tydliga resultat senare under året. 

Antalet aktiva licenser i slutet av första kvartalet ökade med 8% i Sverige och med 17% totalt. 
Jämfört med första kvartalet 2020 är tillväxten 33% i Sverige och 38% totalt. Totalt antal aktiva 
licenser i slutet av första kvartalet var ca 680. En bra tillväxt och med god förhoppning att fortsätta 
under året. 

Tydliga tecken finns på att behovet av vårdinsatser för att hantera psykisk ohälsa kommer förstär-
kas som en effekt av pandemins konsekvenser för samhälle och individ. Sannolikt även för hjälp att 
behandla beroendeproblematik.
Förtjänsten med digitala vårdmöten och vårdverktyg uppmärksammas av allt fler. Våra webinarier 
och andra digitala kundmöten behandlar och sprider de goda erfarenheter som så många av våra 
kunder kan berätta om. Även tidigare Previct-brukare har vid ett flertal tillfällen bidragit med sina 
erfarenheter och vi hoppas att dessa typ av vittnesmål kommer förmedlas alltmer under de kom-
mande månaderna och stärka befintliga och nya kunder i skalningen av digital beroendevård.

Pandemin har inneburit att efterfrågan på Kontigo Cares digitala eHälsoplattform stärkts. Under 
det första kvartalet har dock endast ett ytterligare kommunavtal tecknats. Antalet nya förhand-
lingar med nya kommuner har dock ökat men har tydligt påverkats av debatten kring Schrems II 
domen, inverkan av Cloud Act och till GDPR-efterlevnad i stort, och därmed pausat och försenat 
nya avtal. Under hösten ökade oron i offentlig sektor relaterat till dessa frågor. Därför inledde före-
taget en process för att flytta Previct till en svenskbaserad molntjänst utan exponering mot Cloud 
Act och godkänd enligt tolkningen av Schrems II domen. Flytten till den svenska molntjänstleve-
rantören Binero kunde planenligt ske i slutet av mars och har sedan dess påverkat flera kunddialo-
ger i en positiv riktning. Vår tro är att vi inom kort kan se effekterna av denna investering i tillkom-
mande nya kundavtal.

Under det första kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 5,7 miljoner kronor vilket är ca 1% 
bättre än föregående kvartal och motsvarar en tillväxt på 26% jämfört med samma period 2020. 
Sett till omsättningen är det första kvartalet det hittills bästa i Kontigo Cares historia. Beaktande 
rådande omständigheter som pandemin skapar och den påverkan som den publika sektorns oro 
kring datasäkerhet skapat under de senaste två kvartalet är utfallet stabilt. Tillskottet av nya licen-
ser under kvartalet skedde i mars månad och påverkade därför inte fullt ut nettoomsättningen för 
kvartalet, men kommer dock att verka positivt för nettoomsättningen under fortsättningen av året.
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Nettoresultatet för det första kvartalet påverkades av större personalkostnad hänförliga till de 
strategiska rekryteringar som skett till följd av den tillväxtplan som implementerades i slutet av 
2020. Det emissionskapital som tillfördes Bolaget i kvartalet säkerställer god likviditet under året 
och ger förutsättningar för att investera i vidare utveckling av Previct – för att stärka befintlig lös-
ning riktat mot regional vård, möta internationella förväntningar och att fortsätta utvecklingen av 
den tidigare omnämnda applikationen för mäta drognykterhet via analys av ögats iris och pupill.

På den internationella marknaden fortsätter samarbetet i Finland enligt plan med avtalsreglerade 
garanterade intäkter under året. I Norge har marknadsintroduktionen i princip pausats i avvak-
tan på att samhället ska öppna upp och skapa förutsättningar för framåtriktade aktiviteter. Vi är i 
färd med att genomföra en förnyad analys den norska marknaden. Samarbetet i den nederländska 
marknaden tillsammans med vår partner MedScaler fortgår. Ett mindre antal potentiella samar-
beten har selekterats och prioriteras för att förhoppningsvis leda till pilotprojekt. Förutsättning-
arna för Previct i Nederländerna är goda tack vare välorganiserad beroendevård, utbyggd digital 
infrastruktur och utvecklade ersättningssystem vilket gynnar en etablering av digitala vårdverktyg 
inom beroendevården.

Jag och Kontigos starka team ser fram mot att utveckla och skala upp nyttjandet av Previct inom 
svensk och internationell beroendevård och ser fram mot möjligheter och utmaningar under året 
som kommer.

Ulf Kindefält, VD, Kontigo Care AB (publ)
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O M  K O N T I G O  C A R E 

Kontigo Care AB (publ) är drivande i det paradigmskifte som med hjälp av e-hälsa pågår inom 
hälso- och sjukvården. Genom forskning och kvalitetssäkrad utveckling i nära samarbete med 
vårdgivare ska Bolaget skapa skalbara lösningar för en mer kostnadseffektiv och tillgänglig 
beroendevård, oberoende av behandlingsform. Kontigo Care skall därmed bidra till en ökad 
livskvalitet för slutanvändarna av Bolagets lösningar.  

Kontigo Cares mål är att med hjälp av en enhetlig teknologisk plattform utveckla ett flertal 
eHälsolösningar som gör att fler tillfrisknar från missbruk. Fokus är för närvarande på B2B 
Sverige samt Finland, Norge och Nederländerna men det långsiktiga målet är att på global nivå 
kunna leverera lösningar som med hög precision förutsäger återfall innan de har inträffat.

Bolaget har sedan starten 2013 utvecklat och lanserat vad som idag är en banbrytande eHäl-
soplattform, Previct®, som består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktions-
motorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattforms-applikationerna Previct® 
Alcohol och Previct® Gambling. Sedan 2020 erbjuds även Previct Family för att ytterligare 
stödja socialtjänsten i behandling och uppföljning av familjeärenden.

Previct® baseras på de senaste rönen inom avancerad algoritmforskning och innehåller såväl 
en egenutvecklad högkvalitativ hårdvara, som ett stort antal behandlingsverktyg som dagligen 
motiverar och stödjer patienter i deras hemmiljöer. Previct® ger därmed vården nya möjlighe-
ter till högkvalitativ distansvård. 
 

Previct® – försäljning och tjänsteleverans
Det finns cirka 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa bedöms det finnas ytterligare cirka en 
miljon personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar man att cirka 500 000 tar skada av 
sin konsumtion. Detta innebär att 800 000 personer, eller var åttonde svensk vuxen behöver ändra 
sin relation till alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende. 

Varje år söker i Sverige 10 000 personer vård för första gången. Totalt finns det cirka 230 behand-
lingshem som tillsammans tillhandahåller cirka 50 000 vårdtillfällen per år. En behandlingsdag 
med övernattning kostar cirka 2 000 kronor vilket innebär att en sex veckor lång primärbehandling 
kostar cirka 80 000 kronor. Enbart i Sverige satsas det varje år mångmiljardbelopp på behandlingar. 

Previct® Alcohol är en banbrytande medtech-klassad eHälsolösning för behandling av alkoholbe-
roende, som tar sin utgångspunkt i att det är oacceptabelt att 80 % av alla patienter som genomgår 
behandling för närvarande tar återfall. Previct® Alcohol består av en egenutvecklad sensor i form av 
en trådlöst kommunicerande alkoholmätare; en back-end som består av ett antal avancerade upp-
följnings- och prediktionsalgoritmer, samt en mobilanpassad front-end, en vårdportal där måen-
defrågor besvaras, och där beteenden och AI-baserad prediktion av framtida beteenden synliggörs. 
Sensorn i systemet, alkoholmätaren, är en CE-märkt medicinteknisk produkt som uppfyller de krav 
som ställs inom EU. eHälsolösningen har utvecklats i nära samarbete med vården och forsknings-
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världen och betydande resurser har investerats i användbarhet för en bred målgrupp genom använ-
dandet av moderna tekniker inom ”Internet of Things”, ”AI” och ”Big Data”.

Previct® Gambling är en plattformsapplikation för vård av spelberoende som bygger på samma 
tekniska plattform som Previct® Alcohol. Previct® Gambling bedöms vara viktig av ett antal skäl, 
inte minst p.g.a. Sveriges riksdags beslut att de svenska kommunerna från och med den 1 januari 
2018 fick ansvar för att förebygga spelmissbruk på motsvarande omfattande sätt som de idag har 
ett ansvar för att motverka alkohol- och drogmissbruk. De svenska kommunerna är fortsatt gene-
rellt sett dåligt förberedda för detta utökade ansvar. Enligt svensk nationell statistik har cirka två 
procent av befolkningen mellan 16 och 84 år ett spelproblem, vilket motsvarar 166 000 personer. 
Previct® Gambling är liksom Previct® Alcohol avsedd att användas i beroendevården av kom-
muner, regioner, företagshälsan och privata vårdgivare. Då det finns en överrepresentation av 
alkoholmissbruk bland personer med spelproblematik, så kan Previct® Gambling med fördel även 
användas i kombination med Previct® Alcohol. Socialminister Lena Hallengren meddelade den 19 
mars att spelmissbruk skall likställas med missbruk av alkohol och narkotika. ”Regeringen bedö-
mer därför att det finns anledning att inkludera spel om pengar i strategin, för att på så sätt befästa 
att spelmissbruk likställs med annat missbruk. Den nya strategin blir därmed en ANDTS-strategi.” 
(Dagens Nyheter 19 mars 2021). 

Previct® erbjuds för närvarande B2B i Sverige, i hög grad till samma upphandlare inom alkohol- 
respektive spelberoendesegmenten och fungerar som ett extra stöd för patienten mellan vårdbe-
söken. Plattformen ger vårdgivaren möjlighet att följa patienten under hela behandlingsperioden 
vilket öppnar för kunskap och kommunikation mellan patient och vårdgivare. Detta gör att vård-
givaren på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kan allokera rätt resurser till rätt personer, i rätt tid. 
Genom att stödja den beroende för att bibehålla nykterheten och följa terapin under vård och efter-
vård bedöms också möjligheterna till långvarig nykterhet öka (källor: CAN, WHO, Socialstyrelsen, 

Vägverket). 

D E T  F Ö R S T A  K VA R T A L E T  2 0 2 1 

Kontigo Care utökade under det första kvartalet 2021 storleken på sin svenska kommunala kon-
traktsportfölj avseende Previct® till 135 kommuner som, för att ge en bild av Kontigo Cares poten-
tiella kundunderlag i den nuvarande kontraktsportföljen, tillsammans har en befolkningsmängd 
om cirka 3 900 000 invånare, 117 000 alkoholister samt 390 000 högriskkonsumenter av alkohol.  

Bolagets omsättning första kvartalet 2021 var ca 1 % högre jämfört med fjärde kvartalet 2020 och 
26 % högre än motsvarande period 2020. 

Stort fokus läggs för närvarande på att initiera och driva webinarier, digital nätverksträffar och 
inspirationsdagar och liknande för att sprida lärdomar mellan behandlare och mellan kommuner. 
Ytterligare fokus riktas även mot företag och företagshälsovården för att öka spridningen av Previct 
för att erbjuda ett effektivt digitalt vårdredskap till medarbetare i yrkeslivet. 
Besparingsprogram bland vissa kommuner och externa faktorer som förlängda beslutsprocesser 
påverkar försäljningsutvecklingen. En ökning av antalet upphandlingsprocesser påverkar men är 
även en signal om ökad etablering av Bolagets lösning, de positiva vårdresultaten och de samman-
tagna ekonomiska värden som lösningen innebär. Större kontraktsvärden innebär alltid upphand-
ling.
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Uppfattningen om Previct är fortsatt mycket positiv bland kommunala behandlare och tjänstemän 
och förstärks av den uppmärksamhet som Kontigo Care erhållit i media och bland andra privata och 
offentliga aktörer inom den svenska sjukvården. Uppmärksamheten förstärks av den ökande öp-
penheten för digitala vårdtjänster som pågår i samhället. Samtidigt debatteras frågor rörande han-
tering av personuppgifter och skydd av patientdata som även kan påverka utvecklingen av moln-
tjänster som Previct. Bolaget har därför flyttat ehälsolösningen till en svensk molntjänstleverantör 
väl anpassad för att möta de ökade krav på dataskydd som svenska myndigheter idag rekommende-
rar eller kräver. Detta kommer stärka Bolaget affärsmässigt under 2021 och framöver.

Kontigo Care är fortsatt i dialog med ett stort antal potentiella kunder och antalet försäljningspro-
cesser bedöms kunna fortsätta att öka då Kontigo Care fortfarande är i början av sin marknadsbe-
arbetning. Utöver den svenska marknaden så tillkommer, beaktande Previct®-applikationernas 
mycket goda tekniska och kommersiella skalbarhet och en generellt sett svag konkurrenssituation, 
en i dagsläget stor potentiell internationell marknad.
Samhällets nuvarande inriktning mot minskat antal fysiska möten och behov av kommunikations- 
och vårdlösningar som fungerar på distans stärker långsiktigt Previct i Sverige och alla andra rele-
vanta marknader. 
I Sverige ser vi som effekt av Riksdagens beslut om att etablera en gemensam huvudman för miss-
bruks- och psykiatrivård, på sikt en övergång till samordnad omvårdnad via kommunal socialtjänst 
och regional vård inkluderande distrikts- och specialistvård. Detta kommer sannolikt betyda en 
breddning av beroendevården som även gör den mer tillgänglig och därmed når fler i samhället och 
möjlighet till ökade volymer. Samtidigt bedöms andra enheter inom den kommunala socialtjäns-
ten utan koppling till psykiatrin och regional vård fortsatt behöva stöd av digitala vårdverktyg som 
Previct.

På den internationella marknaden intensifieras samarbetet med A-klinikka Oy i 
Finland. Ett distributörsamarbete är nu etablerat vilket är 
mycket betydelsefullt för Bolaget. Potentialen i den inter-
nationella marknaden är stor varför vi förstärkt organisa-
tionen för att metodiskt etablera Previct i nya marknader. 
Den globala pandemin visar tydligt i alla utvecklade sam-
hällen hur vård behöver kunna bedrivas på distans vilket ger 
växande intresse för Previct. 
Samarbetet med vår norska partner MDC e-Care AS som in-
leddes i slutet av 2019 har som en konsekvens av pandemin 
tvingats till omstart. Mycket lärdom har dock byggts upp 
om den norska marknaden och påverkar strategin framåt i 
Norge. Vi är i färd med att genomföra en förnyad analys den 
norska marknaden.
Samarbetet med affärsutvecklingsbolaget MedScaler har 
givit många kontakter med aktörer i den nederländska 
sektorn för beroendevård. Flera av dessa har förutsättningar 
att leda till framtida samarbeten. I nuläget är det ett mindre 
antal aktörer där dialog pågår för ett presumtivt pilotpro-
jekt. Även i Nederländerna har pandemin reducerat takten 
för nya projekt samtidigt som insikten om de möjligheter 
som Previct innebär för distansvård är tydlig. Andra son-
deringar och dialoger pågår i flera europeiska länder för att 
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söka möjligheter till pilotprojekt. I Australien pågår en lågintensiv marknadsundersökning. Previct 
är inte lanserad formellt och inga regulatoriska åtgärder är vidtagna och inga kundengagemang 
finns i landet. 

Av betydelse för Kontigo Cares kommersiella utveckling i det kortare perspektivet är, utöver en 
fortsatt expansion av Bolagets kontraktsportfölj, också att Bolaget i så snabb takt som möjligt 
får sina redan existerande kommunkunder att öka användningen av Previct®, från de drygt fyra 
licenser som de i genomsnitt använder per kommun idag, till den bedömda långsiktiga potentialen 
om cirka 10 till 50 licenser per kommun. Denna expansion är en process som tar tid på grund av de 
naturliga trögheterna i kundernas besluts- och implementeringsprocesser. En utökning av säljor-
ganisationen under slutet av 2020 kommer successivt ha betydelse för denna utvecklingstakt under 
2021. Det är fortfarande Bolagets tydliga uppfattning att möjligheterna till skalning i den kommu-
nala och regionala vården är avsevärd och att nå dessa mål är goda på sikt. 

Previct® – forskning och utveckling
Previct® förväntas framöver bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang. Nykterhetsmonitore-
ring via Previct® Alcohol 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 lidanden och kostnader. 

Kontigo Care tog ett stort steg i denna riktning då man i mars 2018 etablerade världens såvitt vi vet 
första digitala biomarkör för alkoholberoende, AMI (Addiction Monitoring Index). AMI är banbrytan-
de då den med det digitala verktygets alla fördelar korrelerar vetenskapligt med, och kan komplettera 
och potentiellt ersätta den traditionella biomarkör som internationellt används vid bedömning av 
nykterhetsstatus hos patienter under behandling. AMI ger fördelarna att man i valfri miljö, kontinu-
erligt och i realtid utan invasiva ingrepp, kan monitorera status hos patienter som genomgår be-
handling för sitt alkoholberoende och är diskret och skonsam för individen, samt resursbesparande 
och effektiv för vårdgivaren. I december 2018 etablerade Bolaget sin andra digitala biomarkör MTBT 
(Maximum Time Between Tests) som förväntas komplettera AMI vid utvecklande av förbättrad pre-
diktion av återfall.

En studie som Kontigo Care utfört tillsammans med Uppsala universitet belyser möjligheterna att 
med AI förutse återfall. Resultaten presenterades och väckte stor uppmärksamhet på den internatio-
nella konferensen ITISE 2019 (6th International Conference on Time Series and Forecasting) och har 
nu även publicerats: ”A machine learning-based approach to forecasting alcoholic relapses” av Nik-
ola Katardjiev vid Uppsala universitet. Med dessa lärdomar och ytterligare insatser finns möjligheter 
att stärka prediktionerna i Previct-plattformen. Arbetet med detta pågår under 2020 och intensifieras 
under 2021.

Generellt har det under de senaste åren skett en väsentlig ökning av olika sensorer inom hälsa och de 
flesta har en adekvat förmåga att samla in och visa olika typer av data. Kontigo Cares forsknings- och 
utvecklingsfilosofi drivs dock av en önskan om att inte enbart veta vad som har hänt utan också att 
med god precision kunna förutsäga vad som kommer att hända. För att uppnå detta så har Bolaget 
byggt upp en stor kompetens inom att på ett avancerat sätt kunna hantera och analysera stora data-
mängder, för att på så sätt kunna identifiera och förutspå generella trender och beteenden, såväl som 
hur dessa samband är applicerbara på individnivå.   
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Previct® kommer framöver även att kunna appliceras på nya typer av beroenden, potentiellt via sam-
arbeten, genom användandet av andra typer av data än den som inhämtas via Bolagets egenutveckla-
de alkoholmätare. Previcts® öppna mjukvaruarkitektur gör att Kontigo Care redan idag har kommit 
en bra bit i utvecklingen av en framtida breddning av Bolagets erbjudanden.

Affärsutveckling – övrig utvecklingspotential
Utifrån det som nämnts under avsnittet ”Previct® – forskning och utveckling”, så bedömer Kon-
tigo Care att Bolaget framöver kommer att kunna utöka antalet eHälso-applikationer för att utifrån 
en gemensam teknisk plattform täcka ett flertal beroendesjukdomar eller beteenden utöver alko-
holism och spelberoende.  Ett exempel är det i november 2017 offentliggjorda forskningssamarbetet 
med Imint Image Intelligence (”Imint”) avseende utveckling, integration och anpassning av Imints 
befintliga mjukvara för bildbaserad mätteknik, gentemot Previct®. Samarbetet syftar till koncept-
verifiering och inledande tester av hur man via avancerad ögonmonitorering, bildbearbetning och 
dataanalys i realtid kan detektera den påverkan som rusgivande stimulantia ger på ögats iris och 
kan därmed ses som ett första steg till ytterligare en potentiell expansion av Previct®, exempelvis 
mot droganvändande. 

De medel som erhölls från EU:s utvecklingsfond Horizon 2020 i augusti 2019 innebar att en kart-
läggning av tekniska utmaningar och genomlysning av marknaden kunnat genomföras. I en kom-
mande fas inkluderande en framgångsrik ansökan finns möjlighet att erhålla betydligt större 
ekonomiskt stöd från EU för fortsatt utveckling av Previct Drugs projektet. Beslut om sådan ansökan 
finns inte i dagsläget. Utvecklingsstöd söks dock i Sverige för att vidareutveckla projektet. Under 
2021 inleds en uppföljning av de tidigare resultaten och förutsättningarna för detta utvecklingspro-
jekt.

Prioriterad fortsatt utveckling under 2021 riktas mot funktionalitet för Previct Alcohol som möter 
krav från andra marknader och segment inom missbruksvården. Det gäller till exempel anpassning 
till att stödja distributörsamarbeten, samt anpassning för att stödja funktionalitet inom regional 
vård, såsom integration mot nya vårdinformationssystem. Samtidigt pågår vidareutveckling mot att 
ytterligare förstärka prediktionerna i Previct för att underlätta förutsägelser om möjliga återfall.

P E R I O D E N  J A N U A R I  –  M A R S  2 0 2 1

Nettoomsättning och resultat
Kontigo Cares nettoomsättning under det första kvartalet 2021 uppgick till KSEK 5 736 (4 561), här-
rörande från försäljning av Previct®. Tillväxttakten för kvartalet jämfört med samma period 2020 
uppgick till 26 procent. Omsättningen per land uppgår till KSEK 5 390 i Sverige, KSEK 340 i Finland 
och KSEK 6 i Norge. 

Råvaror och Övriga externa kostnader uppgick under det första kvartalet till KSEK -2 712 (-2 461) 
och var KSEK 251 högre än motsvarande period föregående år. Ökningen avser främst direkta kost-
nader hänförliga till den högre försäljningsvolymen.

Personalkostnader uppgick under det första kvartalet till KSEK -3 378 (-2 563) och var KSEK 815 
högre än motsvarande period föregående år, främst som en följd av att koncernens personal utökats 
med tre personer under det första kvartalet 2021 i enlighet med styrelsens beslut.
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Avskrivningarna uppgick till KSEK -857 (-692) varav KSEK -592 (-538) avsåg avskrivningar på ak-
tiverade utgifter för utvecklingsarbeten. Avskrivningarna var KSEK 165 högre än under första kvar-
talet föregående år, i huvudsak som en följd av fler avskrivningsbara enheter av bolagets hårdvara. 

Rörelseresultatet var KSEK -385 (-690). 
Finansnettot uppgick till KSEK -16 (-26). 
Nettoresultatet uppgick till KSEK -400 (-716) eller SEK -0,02 (-0,03) per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var KSEK 846 (1 088) eller SEK 0,04 (0,05) per aktie. 

Investeringar
Under kvartalet har investeringar i hårdvara relaterat till Previct® Alcohol gjorts om KSEK 296 
(249). Utgifter för patent om KSEK 0 (0) har aktiverats och vidare har utvecklingsarbeten om KSEK 
827 (464) aktiverats.

Personal
Medelantalet anställda under det första kvartalet uppgick till 12,5 (10) personer. Vid periodens slut 
uppgick antalet anställda till 13 (10). 

Utöver den anställda personalen så anlitade Kontigo Care under perioden också ett antal konsulter 
för internt kommersiellt och tekniskt utvecklingsarbete samt för hantering av Bolagets ekonomi- 

och finansfunktion. 

F I N A N S I E L L  S T Ä L L N I N G

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 8 529 (5 846) vilket motsvarar SEK 

0,36 (0,25) per aktie. 

Eget kapital och soliditet
Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 19 099 (15 705) eller SEK 0,80 (0,68) per aktie. 

Koncernens soliditet var vid kvartalets utgång 67 procent (64 procent).

Prognos
Inga prognoser har lämnats. 

Optionsprogram
Koncernen införde år 2019 ett personaloptionsprogram, motsvarande 650 000 aktieoptioner. 650 
000 personaloptioner har tilldelats VD och övrig personal. 

Utestående personaloptioner program 2019 – 2022 per 2021-03-31

Kategori  Antal  Löptid t o m Teckningskurs per aktie
VD    250 000 2022  SEK 7,66
Övriga anställda 400 000 2022  SEK 7,66
Summa  625 000

En person som tilldelades personaloptioner i programmet 2019 - 2022 slutade år 2019, varmed ute-
stående antal personaloptioner per 2021-03-31 är 625 000 stycken.
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Vid en extra bolagstämma den 11 augusti 2020 beslutades att införa ett optionsprogram för styrel-
semedlemmar, i vilket de erbjöds, motsvarande maximalt 450 000 teckningsoptioner. Vidare be-
slutades även införa ett optionsprogram för personal och konsulter motsvarande maximalt 800 000 
teckningsoptioner. Båda programmen har en löptid t o m 2023. Av beslutade teckningsoptioner har 
200 000 optioner tilldelats styrelse och 530 000 teckningsoptioner tilldelats personal och konsulter. 
Optionerna har överlåtits för en köpeskilling motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid 
tidpunkten för teckning.

Utestående teckningsoptioner program 2020 – 2023 per 2021-03-31:

Kategori  Antal  Löptid tom Teckningskurs per aktie
VD    100 000 2023  SEK 8,20
Övriga anställda  440 000 2023  SEK 8,20
och konsulter
Styrelse  200 000 2023  SEK 8,20
Summa  740 000

En person har under det första kvartalet 2021 tilldelats 10 000 personaloptioner i programmet 2020 
- 2023 , varmed utestående antal personaloptioner per 2021-03-31 är 740 000 stycken.

Närståendetransaktioner
Det har inte förekommit några närståendetransaktioner i Kontigo Care under perioden.

Moderbolaget
Kontigo Care AB (publ) redovisade ett rörelseresultat för första kvartalet 2021 om KSEK -384 
(-690).

Moderbolagets egna kapital uppgick vid kvartalets slut till KSEK 19 104 (15 709). Likvida medel upp-
gick till KSEK 8 496 (5 799). 

Under kvartalet har investeringar i hårdvara relaterat till Previct® Alcohol gjorts om KSEK 296 
(249). Utgifter för patent om KSEK 0 (0) har aktiverats och vidare har utvecklingsarbeten om KSEK 
827 (464) aktiverats.

Händelser efter periodens slut

• Under april och maj 2021, slöt Kontigo Care avtal med ytterligare en kommun avseende leverans 
av Bolagets eHälsoplattform Previct®. Bolaget har efter detta avtal med 46% av Sveriges kommu-
ner - totalt 136 svenska kommuner – med cirka 3,9 miljoner invånare, d.v.s. cirka 39 % av Sveriges 
befolkning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och 
finansiell karaktär, vilka Bolaget delvis självt kan påverka. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig pro-
cess för att identifiera förekommande risker samt för att bedöma hur dessa skall hanteras. 
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Marknaden för Kontigo Cares lösningar kännetecknas av långa införsäljningstider. Koncernen 
verkar på en tidig marknad med stor potential men med ojämn försäljningsutveckling, vilket gör att 
den löpande resultat- och likviditetsutvecklingen är ett viktigt fokusområde för Kontigo Cares sty-
relse. Bolagets styrelse har god beredskap i det fall framtida åtgärder skulle behöva vidtas, exem-
pelvis vad gäller likviditetsanskaffning.

Sveriges riksdag beslutade i maj 2019 om att utreda en reform för att etablera en gemensam hu-
vudman för ansvaret för beroendevården och psykiatrivården. Detta innebär såväl möjlighet som 
risk för Bolagets fortsatta utveckling. Enligt preliminär information beräknas att den pågående 
utredningen för att hantera denna förändring överlämnas till Sveriges riksdag i slutet av 2021 för 
att få genomslag från och med 2022 och framåt. Delar av Bolagets marknad inom kommunal sektor 
kommer inte förändras medan den större delen bedöms komma hamna under regionalt huvud-
mannaskap. Detta kommer göra den mer tillgänglig och synkroniserad med psykiatrivården vilket 
innebär att marknaden för digitala vårdverktyg för beroendevården kan växa snabbare än inom den 
nuvarande tillhörigheten till kommunernas socialtjänst men innebär att nya affärsrelationer ska 
etableras. Övergången kommer även innebära att viss produktutveckling behöver ske. Bland annat 
anpassning för att kunna integreras med regionernas vårdinformationssystem. 

Moderbolaget bedriver operativ verksamhet. För en redogörelse av identifierade risker samt företa-
gets arbete med att hantera dessa hänvisas till Kontigo Cares Årsredovisning för 2020. 

Framtidsutsikter
Styrelsen har en positiv syn på verksamhetsområdenas potential och bedömer att koncernen på sikt 
kommer att kunna redovisa en mycket god lönsamhet. 

Kommande informationstillfällen
Årsstämma            2021-06-23

Delårsrapport, januari – juni 2021      2021-08-27

Delårsrapport, januari – september 2021     2021-11-19

Bokslutskommuniké 2021       2022-02-04

Samtliga rapporter publiceras på bolagets hemsida: 

http://ir.kontigocare.com/investor-relations-2/finansiella-rapporter-och-dokument/

Uppsala, den 21 maj, 2021

Kontigo Care AB (publ), styrelsen

Ove Joanson  Jan Fock  Ulrika Giers

Ordförande  Vice ordförande  Ordinarie ledamot

Pelle Hjortblad  Mårten Karlsson

Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot   

Ulf Kindefält 

Verkställande Direktör



1 5Delårsrapport Januari - Mars 2021 Kontigo Care AB (publ)

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ulf Kindefält, Verkställande Direktör, +46 (0) 18 – 410 88 80

Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, +46 (0) 18 – 410 88 80

eller besök Kontigo Cares hemsida www.kontigocare.com

Kontigo Care AB (publ), organisationsnummer 556956–2795, har sitt säte i Uppsala kommun. 

Postadress: Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 UPPSALA, Sverige.

Bolagets aktie (kortnamn KONT, ISIN-kod SE0007075247) handlas sedan juni 2015 på Nasdaq First North 

Growth Market. Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se), tel.: 08-684 211 00. 



1 6Delårsrapport Januari - Mars 2021 Kontigo Care AB (publ)



1 7Delårsrapport Januari - Mars 2021 Kontigo Care AB (publ)

K O N C E R N E N S  R E S U L T A T R Ä K N I N G   

   2021 2020 2020 
KSEK   Jan-Mar Jan- Mar Helår

Nettoomsättning   5 736 4 561 20 378
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.   827 464 1 939
Övriga rörelseintäkter   0 0 348
Summa    6 563 5 025 22 665
      
Råvaror och förnödenheter   -116 -291 -369
Övriga externa kostnader   -2 596 -2 170 -9 588
Personalkostnader   -3 378 -2 563 -10 516
Av- och nedskrivningar   -857 -692 -3 302
Summa    -6 948 -5 715 -23 776 
     
Rörelseresultat för perioden   -385 -690 -1 110
     
Finansnetto   -16 -26 -83
Resultat före skatt för perioden   -400 -716 -1 194
Skatt   0 0 0
PERIODENS RESULTAT   -400 -716 -1 194
     
 
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK   -0,02 -0,03 -0,05
     
Antal aktier     
 
Genomsnittligt antal aktier, tusental, före och efter utspädning   23 322 23 072 23072
Antal aktier vid periodens slut, tusental före och efter utspädning (not 5)  23 822 23 072 23 072
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K O N C E R N E N S  B A L A N S R Ä K N I N G

   2021 2020 2020 
KSEK   31 mars 31 mars 31 dec

TILLGÅNGAR      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.   14 052 14 234 13 817
Övriga anläggningstillgångar (not 1)   2 329 1 467 2 298
Summa anläggningstillgångar   16 381 15 701 16 115
Övriga kortfristiga fordringar   3 691 3 162 3 409
Likvida medel   8 529 5 846 4 939
Summa omsättningstillgångar   12 220 9 008 8 348
SUMMA TILLGÅNGAR   28 601 24 709 24 463
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital    19 099 15 705 15 396
Långfristiga skulder (not 2)   332 1 163 540
Kortfristiga skulder (not 3)   9 169 7 841 8 527
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   28 601 24 709 24 463
     
Summa säkerheter och ansvarsförbindelser     
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser (not 4)   4 000 4 000 4 000

K O N C E R N E N S  F Ö R Ä N D R I N G  I  EG E T  K A P I T A L 

   2021 2020 2020 
KSEK   31 mars 31 mars 31 dec

      
Eget kapital vid periodens början   15 396 16 629 16 629
Nyemission inklusive emissionskostnader   4 071 0 0
Premie optionsprogram   3 -238 -157
Kvalificerade personaloptioner - värde anställdas tjänstgöring   29 29 118
Periodens resultat
   -400 -716 -1 194
EGET KAPITAL VID PERIODENS SLUT   19 099 15 705 15 396
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K O N C E R N E N S  K A S S A F LÖ D E S A N A LYS     

   2021 2020 2020 
KSEK   Jan-Mar Jan- Mar Helår

      
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital    486 5 2 226
Förändring i rörelsekapital   360 1 082 1 759
Kassaflöde från löpande verksamheten   846 1 088 3 985
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -1 123 -713 -3 737
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3 866 -208 -988
Periodens kassaflöde   3 589 167 -739

Likvida medel vid periodens början   4 939 5 679 5 679
Likvida medel vid periodens slut   8 529 5 846 4 939

K O N C E R N E N S  N Y C K E L T A L       

   2021 2020 2020 
KSEK   Jan-Mar Jan- Mar Helår

      
Omsättning per genomsnittligt antal anställda, KSEK   459 456 2 004
Genomsnittligt antal aktier, tusental, före och efter utspädning   23 322 23 072 23 072
Omsättning per aktie, SEK    0,25 0,20 0,88
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK   -0,02  -0,03 -0,05
Kassaflöde (från löpande verksamhet) per aktie, SEK   0,04 0,05 0,17
Rörelsemarginal, procent   -0,07 -0,15 -0,05

   2021 2020 2020 
KSEK   31 mars 31 mars 31 dec

      
Soliditet   67% 64% 63%
Antal aktier vid periodens slut, tusental före och efter utspädning (not 5)  23 822 23 072 23 072
Likvida medel per aktie, SEK   0,36 0,25 0,21
Eget kapital per aktie, SEK   0,80 0,68 0,67
Börskurs vid periodens slut, SEK (not 6)   5,98 2,84 5,18
Kurs/eget kapital per aktie (not 6)   7,46 4,17 7,76
Börsvärde vid periodens slut, KSEK (not 6)   142 453 65 523 119 511
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K O N C E R N E N S  K VA R T A L S D A T A 

KSEK Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Helår         

Nettoomsättning

2016 193 215 230 443 1 081

2017 881 1 200 1 781 2 370 6 232

2018 3 144 3 213 3 329 3 543 13 229

2019 3 991 4 380 4 598 4 647 17 616

2020 4561 4 922 5 228 5 668 20 378

2021 5 736    5 736  

   

Rörelseresultat

2016 -4 933 -5 987 -3 728 -4 374 -19 022

2017 -4 059 -4 406 -2 155 -3 401 -14 021

2018 -2 186 -2 002 -898 -1 495 -6 581

2019 -779 -639 29 117 -1 272

2020 -690 -567 197 -51 -1 110

2021 -385    -385  

   

Kassaflöde från löpande verksamhet

2016 -5 187 1 178 -12 167 -3 652 -19 828

2017 -4 097 -3 732 -1 698 -1 036 -10 563

2018 -993 -2 725 -208 -949 -4 874

2019 -897 1 471 346 -252 667

2020 1088 543 889 1 466 3985

2021 846    846 
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M O D E R B O L A G E T S  R E S U L T A T R Ä K N I N G    

   2021 2020 2020 
KSEK   Jan-Mar Jan- Mar Helår

      
Nettoomsättning   5 736 4 561 20 378
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.   827 464 1 939
Övriga rörelseintäkter   0 0 348
Summa    6 563 5 025 22 665
     
Råvaror och förnödenheter   -116 -291 -369
Övriga externa kostnader   -2 596 -2170 -9 568
Personalkostnader   -3 378 -2563 -10 516
Av- och nedskrivningar   -857 -692 -3 302
Summa    -6 948 -5 715 -23 755

Rörelseresultat för perioden   -384 -690 -1 090
     
Finansnetto   -16 -26 -83
Resultat efter finansiella poster   -400 -716 -1 173
     
Lämnat koncernbidrag   0 0 -20
Summa bokslutsdispositioner   0 0 -20
     
Resultat före skatt för perioden   -400 -716 -1 193
Skatt   0 0 0

PERIODENS RESULTAT   -400 -716 -1 193 
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M O D E R B O L A G E T S  B A L A N S R Ä K N I N G     

   2021 2020 2020 
KSEK   31 mars 31 mars 31 dec

TILLGÅNGAR     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.   14 052 14 234 13 817
Övriga anläggningstillgångar (not 1)   2 379 1 517 2 348
Summa anläggningstillgångar   16 431 15 751 16 165
Övriga kortfristiga fordringar   3 691 3 162 3 409
Likvida medel   8 496 5 799 4 906
Summa omsättningstillgångar   12 187 8 961 8 315

SUMMA TILLGÅNGAR   28 618 24 712 24 480
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital    19 104 15 709 15 400
Långfristiga skulder (not 2)   332 1 163 540
Kortfristiga skulder (not 3)   9 182 7 840 8 540

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   28 618 24 712 24 480
     
Summa säkerheter och ansvarsförbindelser     
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser (not 4)   4 000 4 000 4 000

M O D E R B O L A G E T S  F Ö R Ä N D R I N G  I  EG E T  K A P I T A L  

   2021 2020 2020 
KSEK   31 mars 31 mars 31 dec

Eget kapital vid periodens början   15 400 16 633 16 633
Nyemission inklusive emissionskostnader   4 071 0 0
Premie optionsprogram   3 -238 -157
Kvalificerade personaloptioner - värde anställdas tjänstgöring   29 29 118
Periodens resultat   -400 -716 -1 193

Eget kapital vid periodens slut   19 104 15 709 15 400
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Kontigo Care, omsättning per kvartal Q1 2015 – Q1 2021, KSEK
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R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R  O C H  N OT E R

Alla belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inte annat anges. 

Redovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3). Redovisnings-

principerna är oförändrade och finns i Bolagets årsredovisning för 2020.

Not 1) Avser i huvudsak färdigställd Previct® Alcohol-hårdvara (alkoholmäta-

re samt i förekommande fall inköpta telefoner) för kommande uthyrning eller 

under uthyrning till kund, samt Previct® Alcohol-hårdvara under produktion.

Not 2) Består av långfristig del av skuld till Almi samt UIC (d.v.s. med återbetal-

ning >12 mån).

Not 3) Under kortfristiga skulder ingår bla. kortfristig del av skuld till Almi samt 

UIC, leverantörsskulder, interimsskulder avseende pågående aktiviteter, övriga 

upplupna kostnader, samt övriga kortfristiga skulder. 

Not 4) Avser företagsinteckningar lämnade som säkerhet avseende företagets 

lån från Almi och UIC.

Not 5) Nyckeltalet visar det faktiska antalet utestående aktier i Kontigo Care AB 

(publ) vid respektive tidpunkt.

Not 6) Avser börskurs samt börsvärde på respektive balansdag för Kontigo Care 

AB (publ)’s aktie.    
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A K T I E Ä G A R N A  I  K O N T I G O  C A R E  A B  ( P U B L ) 

Per 31 mars 2021

Namn Innehav Innehav % Röster Röster %

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 5 215 402 21,89% 5 215 402 21,89%

KARLSSON, CARL MÅRTEN 1 907 070 8,01% 1 907 070 8,01%

NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 1 714 923 7,20% 1 714 923 7,20%

SQUAD GREEN BALANCE 1 500 000 6,30% 1 500 000 6,30%

IBKR FINANCIAL SERVICES AG, W8IMY 583 599 2,45% 583 599 2,45%

ANDERSSON, ANDERS NICLAS 500 000 2,10% 500 000 2,10%

THüMER, JUHA 314 125 1,32% 314 125 1,32%

STAAF, ANDERS 291 000 1,22% 291 000 1,22%

EGNELL, LARS-OLOV 251 419 1,06% 251 419 1,06%

JOHANSSON, KARL-ARNE 235 000 0,99% 235 000 0,99%

SUMMA DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 12 512 538 52,53% 12 512 538 52,53%

Övriga aktieägare 11 308 995 47,47% 11 308 995 47,47%

TOTALT 23 821 533 100,00% 23 821 533 100,00%

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovati-

va eHälso-lösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed mins-

ka lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform 

Previct® består av ett antal egenutvecklade algoritmer, en egenutvecklad högkvalitativ hårdvara, 

AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikatio-

nerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. 

Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet KONT. Bolagets 

Certified Adviser är Eminova FK AB.



2 6Delårsrapport Januari - Mars 2021 Kontigo Care AB (publ)

V I  Ä R  S TO L T A  Ö V E R  D E N 
U P P M Ä R K S A M H E T  V I  E R H Å L L E R !


