
 

Styrelseordförande’s anförande vid bolagsstämman 2020 för Kontigo Care AB 

Vårt bolag utvecklas väl. Vi har en lugn och stadig tillväxt i Sverige och tillväxten tilltar. Vi ser 

möjligheter på nya marknader och i coronakrisens spår. 

Vid förra årets stämma sa jag följande: 

”Styrelsens senaste prognos visar att Kontigo Care kommer att göra ett positivt resultat på EBITDA-

nivå någon gång i höst, sannolikt från november månad.” 

Jag kan konstatera att denna förutsägelse var korrekt. Ett positivt EBITDA kunde rapporteras i fjärde 

kvartalet. Men även summerat för hela år 2019, en milstolpe för Kontigo Care. 

Men jag sa också vid förra stämman att ”nästa gång som vi vill be ägarna att skjuta till medel måste 

det ske på en bolagsvärdering som gör att ägarna tycker att det är värt att satsa nya pengar”. Med 

tanke på att vår aktiekurs har gått ned sedan dess har jag fått frågor från aktieägare om hur detta går 

ihop med att styrelsen vid denna stämma begär ett bemyndigande att vid behov, med eller utan 

avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier.  

Den nuvarande aktiekursen och därmed bolagsvärderingen är en besvikelse. Jag anser att marknaden 

inte tillräckligt har beaktat bolagets framgångar. Men det är inte jag eller styrelsen som sätter 

aktievärdet. För egen del har jag ökat mitt aktieinnehav sedan föregående stämma.  

Trots den alltför låga aktiekursen begär styrelsen alltså ett bemyndigande från stämman därför att vi 

förutser nya affärsmöjligheter och behov. Att frånhända oss ekonomiska möjligheter att vid behov 

finansiera dessa skulle inte vara i bolagets intresse. När den framtida styrelsen bedömer resurser och 

behov kommer även lånemöjligheten att beaktas, liksom möjligheten att delfinansiera fortsatt 

expansion med egengenererade medel.   

Företaget har noterat ett markant ökat intresse för sin eHälsolösning Previct som en följd av 

coronakrisen. Beroendevård på distans har fått kraftigt ökad relevans. Det i april i år ingångna avtalet 

med det nederländska företaget MedScaler B.V. tillkom t ex med coronasituationen som uttrycklig 

motivering. Företaget är övertygat om att fler sådana möjligheter kommer att öppna sig på 

internationella marknader. För att ha finansiella möjligheter att tillvarata dessa möjligheter föreslår 

styrelsen således att stämman beslutar om bemyndigandet. Även andra behov kan behöva 

finansieras, däribland sådana eventuella anpassningar av Previct som den kommande överföringen 

av beroendevården från kommunerna till regionerna kan komma att nödvändiggöra, liksom arbetet 

med att på olika sätt sprida kännedom om Kontigo Care.    

Ni äger ett fint bolag med vinden i ryggen. Framtiden ser lovande ut. 
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