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Delåret och kvartal 2 i sammandrag 

 

 Omsättningen uppgick ackumulerat till 0 MSEK (0 MSEK). Omsättningen Q2 uppgick till 0 
MSEK (0 MSEK)  
 

 Rörelseresultat före avskrivningar uppgick ackumulerat till –8,93 MSEK (-0,42 MSEK). 
Rörelseresultatet före avskrivningar Q2 uppgick till -5,14 MSEK (-0,39 MSEK). 

 

 Resultat efter finansiella poster uppgick ackumulerat till –8,95 MSEK (- 0,42MSEK). 
Resultat efter finansiella poster Q2 uppgick till -5,15 MSEK (-0,39 MSEK) 

 

 Resultat efter skatt uppgick ackumulerat till -8,95 MSEK ( -0,42 MSEK)  
Resultatet efter skatt Q2 uppgick till -5,15 MSEK (-0,39 MSEK) 
 

 Resultat per aktie uppgick ackumulerat till -2,68 SEK (-0,41 SEK).  
Resultat per aktie Q2 uppgick till -1,90 SEK (-0,41 SEK). 

 

 Likviditeten uppgick till 12,81 MSEK (0,47 MSEK) per den 30 juni 2015. Likviditeten för Q2 

uppgick till 12,81 MSEK (0,47 MSEK). Likviditeten uppgick till 7,7 MSEK per den 28 augusti 

2015. 

 

 Årsstämman i mars beslutade bl a om byte av bolagskategori, uppdelning av bolagets 

aktie (2:1) samt en utvidgad och förstärkt styrelse med Peter von Ehrenheim (f d VD för 

GE Healthcare Life Sciences) samt Erik Weiman (f d Landstingsråd i Uppsala län).  

 

 Samarbetsavtal slöts med behandlingshemmet Korpberget under maj månad. 
Samarbetet avser Bolagets produkt TripleA.  

 
 
En fulltecknad företrädesemission tillförde Bolaget 16,72 MSEK före emissionskostnader om 
2,57 MSEK varav 1,8 MSEK avser garantiersättning i anslutning till garantigivning i 
företrädesemissionen. 
 

 Bolagets aktie noterades på Nasdaq First North den 23 juni 2015.  

 Kontigo Care har efter periodens utgång tecknat avsiktsförklaring med Uppsala 

Spelberoendecentrum angående pilotprojekt för effektivare spelberoendevård.  

 
 
 
Med ”Bolaget” eller ”Kontigo Care” avses Kontigo Care AB med org nr 556956-2795. 
Uppgifterna inom parantes avser föregående år. All verksamhet bedrivs i Kontigo Care AB. 
Bolaget är publikt (publ).  
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Kort om Kontigo Care 

Grunden i Kontigo Cares första produkt- och tjänsteutbud utgörs av en trådlös 
alkoholmätare i fickformat, en mobilapp och ett system för datahantering. 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. 
 
Förstärkt eftervård genom TripleA syftar till att öka chanserna för alkoholberoende personer 
att bibehålla sin nykterhet genom två huvudfunktioner, terapiföljsamhet samt slumpmässiga 
nykterhetstest. TripleA är i första hand ett stöd för vårdtagaren att fullfölja sin 
eftervårdsplan genom att kontinuerligt och automatiskt sända information till vårdgivaren 
om vårdtagarens framsteg och avvikelser. 
 

Kommentar till delårsrapporten – VD Daniel Benitez 

För en alkoholist är det första året i nykterhet det absolut svåraste. Dagens beroendevård är 
inte dålig men med små medel kan den bli mycket bättre. Det är här Kontigo Care kommer in 
med modern teknologi och ett forskningsinriktat synsätt för att förbättra diagnostik, vård 
och eftervård av alkoholberoende. 
  
Under perioden har vi på Kontigo Care haft ett tydligt fokus på att färdigställa och planera 
lansering av bolagets första produktserie TripleA. Vi har fått ett fantastiskt stöd och 
mottagande från såväl alkoholberoende som personer verksamma inom vården. 
  
Det första halvåret har även varit ett stort avstamp avseende att gå från att vara ett mindre 
företag med en lovande prototyp till att bygga en kompetent organisation med ett 
strukturerat arbetssätt mot gemensamma mål. Lanseringen av TripleA förväntas ske under 
september månad och det kapital som har tillförts bolaget genom nyemissioner under året 
har gjort det möjligt. 
  
Parallellt med att TripleA lanseras och går in i en försäljningsfas fortsätter vidareutvecklingen 
av produkten. Vi prioriterar att få marknadsnärvaro på en första referensmarknad, Sverige, 
avseende vård och eftervård av alkoholberoende samtidigt som utvecklad teknologi snabbt 
kan anpassas för nya marknadssegment och områden som spelberoende och ätstörningar 
samt sjö- och luftfartssäkerhet där nykterhet i tjänsten är av yttersta vikt. Kontigo Care står 
väl rustade att ta en stark position inom alkoholrelaterad beroendevård inom den snabbt 
växande marknaden som brukar kallas mHealth.  
 
För min egen del är jag både stolt och glad att jag blivit tillfrågad att medverka i SVT:s 
populära programserie Fråga doktorn. Datumet är ännu inte fastställt men preliminärt under 
september. Titta gärna om du har möjlighet! 
 
Daniel Benitez, VD Kontigo Care AB 
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Kort om verksamheten 

Kontigo Care grundades 2013 för att utveckla produkter som ska hjälpa den privata och 
offentliga beroendevården att förbättra och effektivisera preventionsmetoder, 
behandlingsmetoder och eftervård av alkoholism och relaterade beroenden. Produkterna 
ska även verka som stöd för anhöriga samt underlätta kontroll av nykterhet för bland andra 
arbetsgivare, kriminalvård och transportindustrin där exempelvis flyg, sjöfart och tågtrafik 
ingår. 
 
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. 
 

 

Produktlanseringar 

TripleA – förstärkt behandling för bestående nykterhet 
 

Terapiuppföljningsinstrumentet TripleA erbjuds till behandlingshem, öppenvård, eftervård 
och arbetsgivare.TripleA stödjer den beroende under tillfrisknandet och visar vägen till 
varaktig nykterhet. För vårdgivarens insatser vid eftervård och öppenvård ger TripleA 
information om behandling överhuvudtaget är möjligt. Grundkriterierna för en lyckad 
behandling är nykterhet och viljan till förändring .TripleA fungerar också som kontrollverktyg 
vid arbetsplatser och permissioner. 
 
TripleA förväntas bli en viktig pusselbit i forskningssammanhang. Nykterhetskontroll via 
TripleA ger facit över hur väl en behandling fungerar på längre sikt och därmed unika 
möjligheter att bedriva forskning kring alkoholism. Kliniska studier och systematisk insamling 
av bakgrundsdata kan via dataanalys skapa modeller (IP) som hjälper vårdgivarna att förstå 
individuella aspekter av sjukdomen. Detta medför att Bolaget kan individanpassa och 
effektivisera vården samtidigt som man minskar både lidande och kostnader. 
 
En första upplaga om 500 serieproducerade enheter av TripleA är under tillverkning. TripleA 
bedöms bli CE-märkt som medicinteknisk produkt av Läkemedelsverket under september 
månad 2015.  
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Kort om marknaden 

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.  
 
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 SEK vilket innebär att en sex veckor lång 
primärbehandling kostar ca 80 000 SEK.  
 
Kontigo Cares TripleA riktar sig till behandlingshem med sluten vård, öppenvården samt 
eftervården. Genom att stödja den beroende för att bibehålla nykterheten och följa terapin 
under vård och eftervård bedöms möjligheterna till långvarig nykterhet öka. Kontigo ser i en 
startfas bolag och vårdgivare inom den svenska missbruksvården som kunder. De nordiska 
länderna har i många fall ett tätt samarbete kring metoder och forskningsresultat för 
beroendevården. Med detta som bakgrund har Bolaget som mål att vara aktiva även i Norge, 
Finland och Danmark under 2016 samt ha en väsentlig marknadsandel i dessa länder under 
2018. Under 2017 är det ett viktigt affärsmål för Kontigo Care att börja rulla ut i övriga 
Europa och Nordamerika med målsättningen att vara ledande i Europa före år 2020. 
 
Den globala marknaden för alkoholmätare förutspås växa kraftigt och vara värd cirka 3,2 
miljarder dollar 2018 (jämfört med 285 musd 2011). Den kraftiga tillväxten bedöms till 
största delen komma från Kontigo Cares marknadssegment inom vårdsektorn. 
 

Källor: CAN, WinterGreen Research 

 
 

Väsentliga händelser under delårsperioden 

Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (utdrag) 
 

Den 23 mars 2015 hölls årsstämma i Kontigo Care AB varvid ett flertal stämmobeslut 
fattades utöver vad som ankommer i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen. 
  

 Årsstämman beslutade om fondemission genom att 390 000 kr överfördes från fritt eget 
kapital till aktiekapitalet utan utgivande av nya aktier, innebärande att bolagets 
aktiekapital ökade från 110 000 kr till 500 000 kr. 
 

 Årsstämman beslutade om byte av bolagskategori från privat till publikt bolag. 
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 Årsstämman beslutade om uppdelning (s k split) av Bolagets aktie 2:1, varvid en aktie 
kom att utgöra två aktier. 

 

 Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen 
under tiden längst intill nästa årsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt.  

 
 

På samma årsstämma beslutades att styrelsen skulle utgöras av fem ledamöter. Rune 
Löderup (ordf), Juha Thümer samt Markku Hämäläinen omvaldes. Peter von Ehrenheim och 
Erik Weiman nyvaldes. Peter von Ehrenheim var tidigare VD för GE Healthcare Life Sciences 
är styrelseordförande i Denator och Biolin Scientific samt ledamot i Biotage, Meda och VBN 
Components. Erik Weiman var fram till valet 2014 landstingsråd i Uppsala län och har över 
30 års erfarenhet av politiska uppdrag. 
 

 

Kontigo Cares styrelse finns presenterad på: 
http://www.kontigocare.com/investor-relations/styrelse/ 
 

Kontigo Care och Korpberget behandlingscenter tecknar samarbetsavtal 
Kontigo Care tecknade ett samarbetsavtal med Korpberget behandlingscenter i mitten av 
maj 2015 där Korpberget kommer att använda Bolagets produkt TripleA i behandling av 
alkoholister.  
 
Kontigo Care genomför garanterad företrädesemission 
Styrelsen för Kontigo Care AB beslutade den 22 april 2015, med stöd av bemyndigade från 
årsstämman, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
Nyemissionen blev fulltecknad och tillförde Bolaget 16,72 mkr före emissionskostnader. 
Erhållna emissionsgarantier från garantigivare behövde inte utnyttjas. Teckningsperioden 
löpte mellan den 30 april – 22 maj 2015. 

 

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång 

Kontigo Care och Uppsala Spelberoendecentrum i samarbete  

 

Kontigo Care och Uppsala Spelberoendecentrum tecknar avsiktsförklaring angående 
pilotprojekt för effektivare spelberoendevård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kontigocare.com/investor-relations/styrelse/
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Allmänt 

Personal 
Antalet anställda uppgick per den 30 juni 2015 till 12 personer (3 personer). Medelantalet 
heltidsanställda för perioden uppgick till 10 personer (2 personer). Medelåldern är cirka 41 
år och könsfördelningen är 9 män och 3 kvinnor. 

 
Investeringar 
Under delårsperioden har 270 TSEK investerats i teknisk utrustning. All utrustning är 
kostnadsförd direkt mot resultatet under perioden.  

 
Aktien 
Kontigo Cares aktie är sedan den 23 juni 2015 noterad vid Nasdaq OMX First North. Per 
handelsdag den 30 juni 2015 var sista avslutet på kurs 7,40 SEK per aktie vilket motsvarar ett 
börsvärde om cirka 45,6 MSEK baserat på 6 160 000 utestående aktier. 
 
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.  
 
 

 

Antal aktier som kan tecknas Löptid  Teckningskurs 
genom optionsrätterna  t o m  per aktie 
 
2 934 200   31 maj 2016  9,50 kr 
240 000   1 juni 2016  6,25 kr 
150 000   1 september 2016 12,50 kr 
200 000   9 december 2016 18,75 kr 

 
 
Av optionsprogrammet har VD tecknat 40 000 st via bolag. Övriga anställda samt 
styrelseledamoten Markku Hämäläinen har tecknat 539 210 st varav 227 400 st tillhör 
gruppen ledande befattningshavare. 
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Finansiell utveckling 
 

 Finansiering och finansiell ställning:  
Det egna kapitalet uppgick till 19,15 MSEK (1,05 MSEK) per den 30 juni 2015.  Eget 
kapital per aktie vid full utspädning uppgick till 1,99 SEK (1,05 SEK). Soliditeten var på 
rapportdagen 75 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,85 
MSEK (-1,01 MSEK) under perioden. Periodens kassaflöde uppgick till 11,24 MSEK 
(0,47 MSEK). Likvida bankmedel per den 28 augusti var 7,7 MSEK. 

 

 Intäkter: Bolaget är i slutet av en utvecklingsfas avseende den första generationen av 
TripleA. Bolagets första intäkter från verksamheten bedöms erhållas under tredje 
kvartalet i samband med lansering av de första enheterna av TripleA. 

 

 Kostnader: Kontigo Care har under perioden förstärkt samtliga delar av 
organisationen genom nyrekryteringar. Bolaget bedömer att nuvarande organisation 
är tillräcklig för att hantera fortsatt utveckling bolagets teknologibas (inkl TripleA) 
samt framtida kunduppdrag inom de närmaste tolv månaderna.  

 

 Risker och osäkerhetsfaktorer: Det kan inte uteslutas att det kommer att ta längre tid 
än Bolaget förväntar att nå ett positivt kassaflöde från verksamheten. TripleA har fått 
ett mycket gott mottagande i testutförande men det behöver inte vara synonymt 
med att erhålla betalande kunder i den takt Bolaget förväntar. 
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Nyckeltal 

    2015 2014 2015 2014 2014   

TSEK   April - Juni April - Juni Jan-Juni Jan-Juni     Helår 

                

                

Omsättning   0 0 0 0 0   

EBITDA   -5 139 -393 -8 929 -423 -1 190   

EBIT   -5 139 -393 -8 929 -423 -1 190   

Periodens resultat -5 153 -393 -8 954 -423 -1 206   

                

Rörelsemarginal  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Vinstmarginal  % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Soliditet vid periodens utgång  % 75,0 48,2 75,0 48,2 64,8   

Räntabilitet på eget kapital  % -46,0 -40,4 -46,0 -40,4 -24,1   

                

Eget kapital per aktie             

före utspädning  kr 3,14 1,05 3,14 1,05 3,13   

efter utspädning  kr  1,99 1,05 1,99 1,05 2,56   

                

Aktiens slutkurs för perioden 7,40 10,00 7,40 10,00 20,00   

P/E-tal   neg neg neg neg neg   

                

Resultat per aktie             

före utspädning  kr -1,90 -0,41 -2,68 -0,41 -0,94   

efter utspädning  kr  -1,90 -0,41 -2,68 -0,41 -0,94   

                

Antal aktier vid periodens slut             

före utspädning 6 089 580 1 000 000 6 089 580 1 000 000 1 600 000   

efter utspädning  9 613 780 1 000 000 9 613 780 1 000 000 1 953 750   

Utestående optioner * 3 524 200   3 524 200   295 000   

                

Genomsnittligt antal aktier             

före utspädning 4 712 942 1 033 333 3 342 317 1 033 333 1 288 229   

efter utspädning 4 712 942 1 033 333 3 342 317 1 033 333 1 288 229   

                

Antal anställda             

i genomsnitt 10 2 10 2 5   

vid periodens slut 12 3 12 3 6   

                

* Avser det antal aktier utestående optionsrätter kan påkalla lösen på.        
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Resultaträkning 

 
2015 2014 2015 2014 2014

TSEK April - Juni April - Juni Jan - Juni Jan-Juni Helår

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning 3 369 1 351 5 597 1 351 5 484
Övriga rörelseintäkter 1 336 1 336 1 590

4 705 1 351 6 933 1 351 7 074

Övriga externa kostnader -7 348 -1 306 -12 463 -1 336 -6 628
Personalkostnader -2 497 -438 -3 399 -438 -1 637
Av- och nedskrivning immateriella anläggningstillgångar
Av- och nedskrivning materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat -5 140 -393 -8 929 -423 -1 191

Ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader -14 0 -25 0 -15

Resultat efter finansiella poster -5 154 -393 -8 954 -423 -1 206

Resultat före skatt -5 154 -393 -8 954 -423 -1 206

Skatt - - - - -

Periodens resultat -5 154 -393 -8 954 -423 -1 206

Resultat per aktie före utspädning, kr -1,90 -0,41 -2,68 -0,41 -0,94
Resultat per aktie efter utspädning, kr -1,90 -0,41 -2,68 -0,41 -0,94

Antal aktier per 30/6-2015 6 089 580 1 000 000 6 089 580 1 000 000 1 600 000
Genomsnittligt antal utestående aktier per 30/6-2015 4 712 942 1 033 333 3 342 317 1 033 333 1 288 229
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Balansräkning 

 

  2015 2014 2014 

TILLGÅNGAR   Jan - Juni Jan - Juni Jan - Dec 

TSEK         

Tecknat ej inbetalt aktiekapital 669   291 

Anläggningstillgångar       

          

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11 081 1 351 5 484 

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier och datorer       

          

Summa anläggningstillgångar 11 750 1 351 5 775 

          

Omsättningstillgångar       

          

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar       

Övriga fordringar 886 323 306 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

85 25 91 

          

Kassa och bank 12 806 469 1 559 

          

Summa omsättningstillgångar 13 777 817 1 956 

          

SUMMA TILLGÅNGAR 25 527 2 168 7 731 
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Balansräkning 

 

      2015 2014 2014 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   Jan - Juni Jan -Juni Jan - Dec  

TSEK           

Eget kapital           

Bundet eget kapital         

Aktiekapital     692 50 80 

Ej reg aktiekapital   21 10 3 

Fritt eget kapital         

Överkursfond   28 988 1 410 6 133 

Balanserat resultat   -1 596     

Periodens resultat   -8 954 -423 -1 206 

           

Summa eget kapital   19 151 1 047 5 010 

            

Långfristiga skulder         

Räntebärande skulder till kreditinstitut   385   472 

            

Summa långfristiga skulder   385 0 472 

            

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder   3 154 1 016 1 015 

Övriga skulder   2 837 58 141 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

    47 1 093 

Räntebärande kortfristiga skulder         

            

Summa kortfristiga skulder   5 991 1 121 2 249 

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   25 527 2 168 7 731 

            

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser   Inga Inga Inga 

            

Summa säkerhet och ansvarsförbindelser   0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

Kassaflödesanalys 

 

 2015 2015 2014 2014 2014 

TSEK Jan-Juni April-Juni Jan-Juni April-Juni Helår 

            

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -8 929 -5 153 -423 -393 -1 191 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet * 

-5 598 -3 369 -1 351 -1 351 -5 483 

Erållen ränta           

Erlagd ränta -25 -14     -16 

Kassaflöde från den löpande verksamheten           

före förändringar i rörelsekapitalet -14 552 -8 536 -1 774 -1 744 -6 690 

            

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar -904 -518 -348 -311 -688 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 3 608 2 666 1 121 1 103 2 721 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 848 -6 388 -1 001 -952 -4 657 

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar materiella anläggningstillgångar           

Sålda materiella anläggningstillgångar           

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 0 

            

Finansieringsverksamheten           

Aktiekapital 221 192 50   50 

Nyemission 25 442 17 826 1 420 1 200 6 178 

Emissionsutgifter -2 568 -2 543     -13 

            

            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 23 095 15 475 1 470 1 200 6 215 

            

Periodens kassaflöde 11 247 9 087 469 248 1 559 

Likvida medel vid periodens början 1 559 3 719 0 221 0 

Likvida medel vid periodens slut 12 806 12 806 469 469 1 559 

Summa disponibla likvida medel 12 806 12 806 469 469 1 559 

      

* Beloppet består till största del av balanserade utvecklingskostnader  
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Förändringar i det egna kapitalet 

 
TSEK      

  Aktiekapital 
Ej reg 
aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 
kapital 

Ansamlad 
förlust 

Summa eget 
kapital 

            

Ingående balans per 1 Jan 2014 50      50 

Nyemission   10 1 410   1 420 

Summa totalresultat för perioden      -424 -424 

Utgående balans per 30 Juni 2014 50 10 1 410 -424 1 047 

Ingående balans per 1 Juli 2014 50 10 1 410 -424 1 047 

Nyemission 30 -7 4 735   4 758 

Fondemission         0 

Emissionsutgift *    -13  -13 

Summa totalresultat för perioden       -782 -782 

Utgående balans per 31 december 
2014 80 3 6 132 -1 206 5 010 

            

Ingående balans per 1 Jan 2015 80 3 6 132 -1 206 5 009 

Nyemission 612 18 25 424   26 054 

Fondemission       -390 -390 

Emissionsutgift     -2 568  -2 568 

Summa totalresultat för perioden       -8 954 -8 954 

Utgående balans per 30 Juni 2015 692 21 28 988 -10 550 19 151 

         
Förändringar i antal utestående 
aktier   Jan-Juni   Jan-Juni   

    2015   2014   

            

Antal aktier per den 1 januari   1 600 000   1 000 000   

Riktad emission    600 000   200 000   

Uppdelning av aktier   2 200 000       

Riktad emission    1 689 580       

            

            

Antal vid årets utgång   6 089 580   1 200 000   
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Principer för delårsrapportens upprättande 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet Årsredovisningslagen samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande 
fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen. 
 
 

Inkomstskatter 
Kontigo Care redovisar mot bakgrund av bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag 
som en tillgång i balansräkningen. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per 
den 30 juni 2015 till 10,15 MSEK. 
  

 

Nästa redovisningstillfälle 

Nästa rapport för perioden 1 juli - 30 september 2015 publiceras den 30 november 2015. 
 
Uppsala den 28 augusti 2015 
 
Styrelsen för Kontigo Care AB 
 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  
 

 

Kontakt 

IR: ir@kontigocare.com 
Daniel Benitez  VD: 0708-73 88 88 
Internet: www.kontigocare.com  
 
Kontigo Care AB 
Dragarbrunnsgatan 35 
753 30 Uppsala 
 
Eminova Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. 
 
Tel: 08-684 211 00  Email: info@eminova.se  Fax: 08-684 211 29  www.eminova.se  
 
 

mailto:ir@kontigocare.com
http://www.kontigocare.com/
http://www.eminova.se/

