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Daniel Benitez
VD och grundare

“Det finns nog med lidande ute i 
världen för att inte göra något åt 
den del vi faktiskt kan åtgärda!”
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VD HAR ORDET
Kontigo Care AB är grundat för att förbättra alkoholrelaterad beroendevård . Jag vet från 
egna erfarenheter att det finns ett stort problem att lösa . 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 tek-
nologi och ett forskningsinriktat synsätt för att förbättra diagnostik, vård och eftervård 
av alkoholberoende . 

Under en och samma vecka i början av november fick 
Kontigo Care två betydelsefulla erkännanden. VINNOVA 
beslutade att finansiera Kontigo Cares forskning, inom 
ramen för deras program Innovationer för framtidens 
hälsa, med nästan 5 mkr och TripleA vann Swedish  
Embedded Award för bästa bidrag. 

VÄLKOMMEN ATT FÖLJA MED PÅ  
KONTIGO CARE AB:S RESA SOM AKTIEÄGARE! 

Daniel Benitez, 
VD, grundare och själv nykter alkoholist

Om vi på Kontigo Care tillsammans med vårdgivare kan 
minska återfallsfrekvensen med bara en procentenhet 
(den är cirka 80% idag) från första vårdtillfället av alko-
holberoende kan samhällets besparing räknas i miljarder, 
enbart i Sverige, samtidigt som mänskligt lidande kan 
minskas. Jag tror vi kommer att kunna lyckas bättre än så. 

I Sverige har ca 300 000 människor sjukdomen 
alkoholism, ytterligare 1 000 000 människor ligger i 
riskzonen för att gå in i ett beroende. Medan system-
bolaget säljer alkohol för 40 miljarder så kostar alkoho-
lismen samhället 150 miljarder. Bara på behandlingar 
och relaterade åtgärder lägger samhället ner 30 miljar-
der om året fördelat på 50 000 behandlingstillfällen där 
varje behandling kostar 75 000-600 000 kronor.

Idag vet vi att ett stort antal alkoholister som ge-
nomgår sin första behandling tar återfall kort tid efter 
avslutad behandling och vi vet att misstänksamheten 
från de som står individen nära är stor, av förklarliga 

skäl. Vi vet också att det inte finns något sätt att mäta 
hur länge någon är nykter efter behandling, vi vet helt 
enkelt inte vad resultatet av vår årliga 30 miljarders-
satsning är... Ingen har en aning!

Vi vet också att om en alkoholist börjar dricka igen 
efter behandling så kommer han inte att meddela sig 
till någon som kan hjälpa honom då han skyddar sitt 
beroende mer än någonting annat. Slutligen så vet vi 
hur sårbar man är efter en behandling och den nyktra 
situation man står inför. Ofta med skilsmässa bakom 
sig, dålig ekonomi, barn man inte får träffa, närstående 
som helt saknar tillit, ett arbete som hänger på en skör 
tråd, inget körkort och andra konsekvenser som upp-
kommit till följd av beroendet. 

Det är oerhört svårt att bibehålla sin nykterhet av 
egen kraft i början, man behöver tid för att lära sig leva 
ett nyktert liv, reparera en del av de skador man orsakat 
och för att börja förlåta sig själv.

• Den beroende får motivation att vara 
nykter och fullfölja eftervården.

• Vårdhemmet kan följa den beroende 
efter behandling.

• Berörda parter uppmärksammas  
omedelbart om ett återfall sker.

• Familj och närstående slipper misstän-
ka, kontrollera, oroa sig.

• Arbetsgivare kan få en enkel, säker och  
billig nykterhetskontroll.

• Öppenvård och eftervård får garan-
terad nykterhet på de som genomgår 
behandling.

• Forskare kan för första gången få in 
data från nyktra alkoholister.

• Vi kan mäta ett antal parametrar, allti-
från längden på nykterhet till kvalité på 
behandling.

Kontigo Care:s målsättning är att lösa ovanstående problem!

Med vår första produkt, TripleA minskar vi lidandet, ökar kontrollen och stödet samtidigt 
som vi sänker kostnaden för vården och riktar rätt insatser på rätt individ vid rätt tillfälle!
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INTRODUKTION

Detta memorandum (”Memorandumet”) utgör inte ett 
prospekt enligt lagen om handel med finansiella instru-
ment och har därför inte registrerats av Finansinspektio-
nen eller annan myndighet . Memorandumet är undan-
taget prospektskyldighet enligt lagen om handel med 
finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4§ p5 . Förestående 
nyemission är heller inte riktad mot allmänheten .

I Memorandumet inkluderas bland annat mål och framtidsutsikter vilka är 
upprättade av styrelsen i Kontigo Care AB och är baserade på förhållan-
den vid Memorandumets upprättande samt därvidlag övrigt rådande om-
världsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om fram-
tidsutsikter etc. är förenade med osäkerhet och inte utgör någon utfästelse 
att utvecklingen blir som beskrivet. All information som lämnas i Memo-
randumet bör noga övervägas, i synnerhet de risker som nämns i avsnittet 
”Riskfaktorer” och beskriver vissa risker i samband med förvärv av aktier i 
Kontigo Care AB.

Memorandumet har upprättats i anledning av erbjudande att teckna aktier 
i Bolaget (”Erbjudandet”). För detta Memoradum gäller svensk rätt. Tvist 
med anledning av innehållet i detta Memorandum eller därmed samman-
hängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. 

Erbjudandet i detta Memorandum riktar sig inte till personer vars deltagan-
de förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer 
av svensk rätt. 

Information som i detta Memorandum hänför sig från tredje part såsom 
exempelvis marknadsundersökningar, analyser eller andra uppgifter anser 
Bolaget har återgivits korrekt i Memorandumet och såvitt Bolaget känner 
till har ingen information utelämnats på ett sätt som skulle kunna göra den 
i Memorandumet återgivna informationen felaktig eller missvisande.

Alla rapporter, stiftelseurkund, bolagsordning, brev och andra handlingar 
som till någon del ingår i eller hänvisas till i detta Memorandum finns till-
gängligt under hela dokumentets giltighetstid och kan på begäran inspekt-
eras hos Bolaget, på adress angiven på Memorandumets sista sida.

Definitioner m .m .
Med ”Kontigo”, ”Kontigo Care” eller ”Bolaget” avses i 
detta memorandum bolaget Kontigo Care AB med org 
nr 556956-2795 om annat inte framgår av samman-
hanget. 

Listning och Euroclear
Bolagets aktie är inte upptagen 
till handel på börs eller marknads-
plats. Förutom det kapitalbehov 
som föreligger för att kunna ge-
nomföra Bolagets fastlagda af-
färsplaner är det styrelsens mål-
sättning att ägarspridningskrav 
inför en framtida anslutning till 
börs eller marknadsplats kommer 
att uppfyllas genom förestående 
nyemission. Det är även Kontigos 
målsättning att Euroclear Sweden 
AB kommer att hantera Bolagets 
aktiebok vid tidpunkten för före-
stående nyemissions registrering 
varvid tilldelade aktier kommer 
att distribueras digitalt till aktie-
depå eller VP konto. 
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SAMMANFATTNING
Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till 
Memorandumet . Alla investeringsbeslut skall fattas på en bedöm-
ning av Memorandumet i dess helhet . Bolagets styrelse kan endast 
hållas ansvarig för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfatt-
ningen om den är vilseledande eller felaktig i förhållande till de 
övriga delarna av Memorandumet . 

Erbjudandet i sammandrag

 Sista anmälningsdag:  12 februari 2015 

 Anmälan inges till: Kontigo Care AB
  Box 11008
  750 11 Uppsala

 Totalt emissionsbelopp vid full teckning:  12 000 000 kr

 Antal nyemitterade aktier vid full teckning:  600 000  aktier

 Emissionskurs: 20 kr

 Lägsta teckning: 250 aktier, motsvarande 5 000 kr

 Betalning: Kontant enligt avräkningsnota

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. Frågor i samband med fö-
restående nyemission rörande villkor, bakgrund och motiv till nyemissionen samt Bola-
gets verksamhet ställes till Kontigo Care. 

Förestående emission har som huvudsakligt syfte att tillföra verksamheten expan-
sionskapital och därmed möjliggöra vidare forskning och utveckling samt lansering av 
produkt- och tjänsteutbuden runt produktserien TripleA med alkoholrelaterad beroen-
devård i fokus. 
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Kort om Kontigo Care

Kontigo Care AB utvecklar innovativa mobila lösningar 
för vården . Bolagets unika produktserie TripleA möjlig-
gör diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende . 

Förenklat är TripleA ett system som består av alkomätare, mobilapp och 
databas. TripleA kan slumpmässigt, platsobundet, diskret, frekvent och 
snabbt mäta om en person är påverkad av alkohol och till vilken grad. Infor-
mationen samlas i en databas och vidarebefordras till avsedd mottagare.         

Kontigo Care är övertygade om att TripleA kommer att förbättra  
folkhälsan* och därmed möjliggöra betydande besparingar för samhäl-
let, vilket kommer att kunna bevisas genom kliniska prövningar. Med 
Sverige som första marknad kommer Kontigo Care att samla värdeful-
la erfarenheter och data genom kliniska studier, forskningsprojekt och  
referenskunder.

Kontigo Care

* färre faller in i alkoholberoende, fler al-
koholister kan leva ett nyktert liv, återfall 
fångas upp tidigare och kan i vissa fall 
även förutses, medberoende får bättre 
psykisk hälsa.
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Marknad, forskning och utveckling

TripleA - mHealth

Kontigos initiala mål med forskning och utveckling är att ta skapa mHealth produkter 
som ökar andelen individer som tillfrisknar från sjukdomen alkoholism . Det långsiktiga 
målet är att kunna förutsäga ett återfall i missbruk långt innan det har inträffat .  Idag är 
återfallsfrekvensen ca 80% och Bolagets förhoppning är att avsevärt förbättra vården,  
minska antalet återfall och därigenom lidandet för både missbrukaren och de anhöriga . 

Bolagets system (TripleA) ger den beroende frihet och 
motivation genom dagligt stöd och kontroll under be-
handlingen och eftervården. Bolaget samlar samtidigt 
information (Big Data) för att bygga statistiska model-
ler som kan förutsäga återfall i missbruk samt verktyg 
för att förhindra att återfall inträffar. Via FoU tar Bola-
get fram nya moduler som enkelt kan kopplas ihop med 
befintliga verktyg för förbättrade produkter för vård 
av alkoholberoende (Figur 1). Kontigo kommer snabbt 
att kunna utöka antalet mHealth verktyg för att gälla 

även andra beroendesjukdomar. Kontigos verktygslåda 
kan också användas för att snabbt utveckla innovativa 
produkter för andra affärsområden. Kliniska studier ska 
genomföras för att verifiera effektivitet vid vård/efter-
vård och samla unik data för att förbättra och skapa nya 
generationer av produkter.  Kontigo Cares mHealth pro-
dukter kommer att innehålla unika patenterade model-
ler och moduler som effektiviserar och individanpassar 
vården av missbrukare. Det är Kontigo Cares bestämda 
uppfattning att Bolagets produkter kommer att rädda liv.



TripleA	  1.0	  

TripleA	  2.0	  	  
…..	  nya	  verktyg	  

TripleA	  3.0	  
…	  många	  affärsområden	  

Frågeformulär	   Mat/Stat	  modeller	  Peppapp	  

X,	  Y,	  Z	  -‐mätare	  

Många	  appar	  

Databas	  

Peppapp	  

3.0	  

Alkomätare	  

Mobilapp	  

Databas	  

Vårdgivarportal	   Alkomätare	  

Mobilapp	  

Databas	  

Vårdgivarportal	  

Frågeformulär	  

Alkomätare	  

Vårdgivarportal	  

a)	  

Da
tab

as	  

Terapiföljsamhet	  

Mätning	  	  

Mat/Stat	  modeller	  	  
Vårdgivarportal	  

Frågeformulär	  

Mätning	  	   Terapi-‐	  
följsamhet	  

Frågeformulär	  

Terapi-‐	  
följsamhet	  

Mätning	  	  

Arbetsplats-‐
säkerhet	  

Mat/Stat	  
modeller	  

”Alla”	  typer	  av	  
klinisk	  prövning	  

Andra	  beroende-‐	  
sjukdomar	  

	  

Peppapp	  

Patent	  

Frågeformulär	  

Patent	  	  
GPS	  

Patent	  

Patent	  	  
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Produkter

Figur 1. b) De flexibla verktygen kan enkelt och snabbt kombineras ihop till nya produkter för andra beroendesjukdomar 
och affärsområden.

Figur 1. a) TripleA 1.0 består av 4 moduler som kombineras ihop till en unik produkt för vård av alkoholmissbrukare.  
Kontigo kommer att utveckla nya moduler för att förbättra produktens terapeutiska effekt genom att dagligen stödja 
patienten. Systematisk insamling av data och kliniska prövningar ger en grund för konstruktion av unika patenterbara 
statistiska modeller över beroendet som Bolaget sedan bygger in i mjukvaran för att individanpassa vården. 

a) F&U i Kontica Care AB idag och i framtiden



Big Data X Facit = Information

Mat/Stats-modell

11

Bolagets första produkt, TripleA, består av ett antal 
moduler som kombineras ihop till ett kraftfullt verktyg 
för vård av alkoholberoende patienter. Kliniska studier 
kommer att genomföras med TripleA under 2015 och 
2016 tillsammans med Beroende- och Neuropsyki-
atrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämn-
demansgården i Sverige. Målet är att undersöka hur 
produkten fungerar som hjälpmedel vid diagnos och 
mäta dess effektivitet som hjälpmedel vid vård och ef-
tervård av alkoholberoende patienter. Kontigo har blivit 
tilldelade finansiering om 4,7 mkr från VINNOVA för 
att genomföra dessa studier och planeringsarbetet för 
studien pågår för fullt. Kontigo får genom kliniska stu-
dier ovärderlig data från patienter och vårdgivare för att 
förbättra och vidareutveckla nästa generation av sys-
temet och samtidigt även bevis på att TripleA fungerar 
vid vård och eftervård. Detta ger ovärderliga verktyg 
vid marknadsintroduktion både för offentlig och privat 
vård. Bolaget kommer även att publicera resultaten 
från försöken i internationellt erkända tidskrifter för att 
bana väg för en global lansering av TripleA.

Kontigo kommer att utveckla en digital Big Data base-
rad strategi för att samla och brusreducera data kring 
diagnostik för att stödja patienten i tillfrisknandepro-
cessen. Bolaget kommer effektivt att kunna samla in 
bakgrundsinformation av olika slag som är viktiga för 
att förstå missbruksproblem och främja tillfrisknan-
det från sjukdomen. Kontigos digitaliserade hantering 
av informationen kommer att bli avsevärt effektivare, 
renare och enklare än dagens pappersbaserade vilket 
kommer att ge högkvalitativ bakgrundsdata. Infor-
mationsstrategin kommer att utvecklas och valideras 
i nära samarbete med drog- och alkoholterapeuter. 
Det som gör Kontigos forskning unik är att, genom 
användning av TripleA i de kliniska studierna, det för 
första gången kommer att ges ett tillförlitligt facit över 
långtidsnykterheten hos patienterna. Genom att ha 
ett facit av hög kvalitet kan bakgrundsinformationens 
värde verifieras via korrelationstudier och vårdformer 
valideras via resultaten i de kliniska studierna. Kontigos 
produkter har alla förutsättningar att bli globala fram-
gångar genom överlägsen prediktiv förmåga och det 
användarvänliga gränssnittet där vårdgivaren får stöd 
för att enkelt individanpassa och optimera vården för 
den beroende.

Figur 2.  Kontigos informationsstrategi baseras på systematisk datainsamling via mobiltelefonen. Kontinuerlig mätning 
av nykterhet med alkoholmätaren TripleA ger ett unikt facit över bestående nykterhet. Matematisk statistiska modeller 
kopplar ihop bakgrundsdata med facit och ger förståelse för orsakssambanden samt minimerar återfallsrisken. Som 
ett exempel kan terapiföljsamhetsmodulen mäta frekvensen av AA-möten som patienten har besökt och Kontigo kan 
korrelera det mot frekvensen återfall som patienten tog under samma tidsperiod. Data och facit kan kopplas ihop med 
matematisk statistiska modeller och Bolaget kan bestämma medeleffekten som AA-besök ger på bestående nykterhet. 
Över tid ,när Kontigo samlar in mer data och utför fler kliniska studier, kommer modellerna att förbättras och vården kan 
individanpassas för att minimera återfall och sänka lidande och kostnader. 
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Intäkter EBITDA Aktiva Enheter

2015
TripleA lanseras i juni 2015 på 
den svenska marknaden. In-
troduktion på utvalda behand-
lingshem, kliniska studier och 
fortsatt FoU.

2016
9 % av vårdtagarna i eftervårds-
program och 3 % av kriminalvår-
dens klienter i frivård använder 
TripleA. Lansering i Danmark, 
Norge och Finland. Kliniska stu-
dier genomförda och utvärde-
rade. Påvisad terapeutisk effekt 
och användbarhet stöder fort-
satt utveckling och etablering 
av TripleA i offentlig och privat 
beroendevård.

2017
I norden används TripleA av ca 
8000 patienter inom beroende-
vården och 7 % av kriminalvår-
dens klienter i frivård. TripleA 
stöder nu återfallsprevention 
och individanpassad vård.
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Erkännande från Vinnova
KONTIGO CARE AB BLEV EN AV FINALISTERNA I INNOVATIONER FÖR FRAMTIDENS HÄLSA 2014 OCH FINAN-
SIERAS MED 4,7 MKR AV VINNOVA.

VINNOVA:s utlysta program Innovationer för framti-
dens hälsa 2014 kommer att finansiera ett av Kontigos 
forskningsprojekt runt alkoholrelaterad beroendevård.

Forskningsprojektet kommer att påbörjas under febru-
ai månad 2015 och genomförs tillsammans med bland 
annat Akademiska Sjukhus i Uppsala.

”Ansökan beskriver ett projekt med hög angelägenhet och be-
döms ha potential att bidra till att förbättra vård kring alkohol-
missbruk vilket visar på framtida samhällsnytta . Konsortiet är väl 
sammansatt och kompetent med företag, akademi och behovs-
ägare inom vården . Projektplanen är väl genomarbetad och har 
den nödvändiga detaljnivån för att skapa förståelse för de aktivi-
teter som ska genomföras . Trovärdig plan för kommersialisering 
och nyttiggörande finns”,

skriver VINNOVA i sin motivering till finansiering. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

Största aktieägare per den 31 november 2014 

BOLAGETS ORGANISATIONSNUMMER ÄR 556956-2795.

Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket den 20 de-
cember 2013 och har drivit verksamhet i cirka ett år. 
Bolagets verksamhet bedrivs som aktiebolag och 
dess associationsform regleras i aktiebolagslagen 
(2005:551). 

Årsredovisningar och annan information för vissa ju-
ridiska personer inges till Bolagsverket i enlighet med 
svenska regler och förordningar och kan beställas 
från dess webbplats, www.bolagsverket.se. 

Övriga upplysningar

Styrelse

Rune Löderup Ordförande

Juha Thümer Ledamot

Per Söderberg Ledamot

Markku Hämäläinen Ledamot

Revisor

Tobias Albing Auktoriserad revisor PwC

Ledande befattningshavare

Daniel Benitez VD

Juha Thümer Operativ chef

Markku Hämäläinen Forskningschef

Maria Winkvist Produktchef

Johan Berg Marknadschef

Susanne Grimsby QA-chef

Per Söderberg Affärsområdeschef 
vård och behandling

Aktieägare Antal aktier %-andel av kapital & röster

Daniel Benitez via bolag 570 000 35,3%

Juha Thümer 204 000 12,7%

Malin Benitez 79 960 5,0%,

Per Söderberg 79 000 5,0%

Marielle Ragvals 75 000 4,7%

Rune Löderup privat & via bolag 65 000 4,1%

Övriga 528 960 33,1%

Summa 1 600 000 100%
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KONTIGO CARE AB
Inbjudan till teckning av aktier i

Styrelsen för Kontigo Care AB har beslutat om nyemis-
sion utan företrädesrätt för befintliga aktieägare . Vidare 
har styrelsen för Kontigo beslutat att ansluta till Euroclear 
(f .d . VPC) inför en framtida listning av Bolagets aktie på 
börs eller marknadsplats .

Vid bolagsstämma den 13 mars 2014 beslutades om ett bemyndigande 
för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden längst intill nästa 
ordinarie bolagsstämma, besluta om nyemission med avvikelse från aktie-
ägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet avser högst det antal aktier som 
ryms inom aktiekapitalets gränser.

Den 9 december 2014 fattade styrelsen, med stöd av bemyndigan-
det, beslut om att öka Kontigos aktiekapital med högst 30 000 kr från  
80 000 kr till högst 110 000 kr genom nyemission av högst 600 000 
aktier. Efter nyemissionen kommer antalet aktier att uppgå till högst  
2 200 000 stycken. Ovanstående nyemission utgör föreliggande Erbjudan-
de och är fastställd i enlighet med Bolagets expansionsplaner.

Emissionskursen har fastställts till 20 kr per aktie, vilket innebär att Kontigo 
kommer att tillföras högst 12 mkr före emissionskostnader. De aktier som 
nyemitteras i anledning av Erbjudandet motsvar högst cirka 27 procent av 
kapitalet och rösterna efter nyemissionen. De nya aktierna är berättigade 
till andel i Bolagets vinst fr o m för innevarande räkenskapsår.

Härmed inbjuds vissa utvalda investerare till teckning av aktier i Kontigo 
Care AB enligt villkoren i föreliggande Memorandum, vilket har upprättats 
av styrelsen i anledning av Erbjudandet.

Uppsala i december 2014  
Kontigo Care AB 
Styrelsen
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR
TECKNINGSKURS

TECKNINGSPOST

SISTA ANMÄLNINGSDAG

ANMÄLAN

RÄTT TILL FÖRLÄNGNING  
AV ERBJUDANDET

TILLDELNING

BESKED OM TILLDELNING

BETALNING

ERHÅLLANDE AV AKTIER

UTDELNING

VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS 
FULLFÖLJANDE

LISTNING AV KONTIGOS AKTIE

Teckningskursen är 20 kr per aktie. 

De nyemitterade aktierna tecknas i jämna poster om 250 aktier.

Anmälan om teckning av aktier skall göras före 12 februari 
2015.

Anmälan om teckning av aktier skall avse en eller flera teck-
ningsposter om 250 aktier. Anmälan skall ske på särskild an-
mälningssedel som bifogas Memorandumet eller kan rekvire-
ras från Bolaget. Anmälan om teckning av aktier inges till:

Kontigo Care AB
Box 11008
750 11 Uppsala

Anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmäl-
ningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg 
eller ändringar får göras i den tryckta texten på anmälnings-
sedeln.

Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 
Styrelsen förbehåller sig också rätten att fullfölja emissionen 
även om den inte tecknas fullt ut.

Beslut om tilldelning av aktier fattas av styrelsen i Kontigo. 
Målsättningen är att få en bred spridning av de erbjudna akti-
erna.

Avräkningsnotor sänds ut till dem som erhållit tilldelning. Till-
delning kan komma att ske löpande under anmälningsperio-
den. De som ej tilldelats aktier erhåller inget meddelande.

Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas kontant enligt 
anvisningar på utsänd avräkningsnota. Om betalning inte sker 
i tid kan aktierna komma att överlåtas till annan part. Om be-
talning från en sådan försäljning understiger teckningskursen 
enligt Erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas 
av den person som ursprungligen tilldelades aktierna.

Sedan betalning har erlagts och aktiekapitalets höjning har 
registrerats hos Bolagsverket skickas en VP-avi som visar att 
aktierna finns tillgängliga på köparens VP-konto. Aktieägare 
vars innehav är förvaltarregistrerat aviseras enligt respektive 
förvaltares rutiner. I händelse att Bolagets anslutning till Eu-
roclear tar längre tid än förväntat kommer kopia av Bolagets 
aktiebok att tillsändas aktieägarna efter registrering av ny-
emissionen hos Bolagsverket. Aktiebrev kommer ej att utfär-
das. 

Varje nyemitterad aktie medför rätt till utdelning från och med 
innevarande verksamhetsår.
 
Styrelsen förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om 
styrelsen finner särskilda skäl därtill. Erbjudandet kan sålunda 
helt eller delvis återkallas. 

Det är styrelsens målsättning att Kontigos aktie kommer att 
tas upp till handel på börs eller marknadsplats under 2015. 
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BAKGRUND OCH MOTIV  
TILL NYEMISSION

Styrelsens försäkran

Bakgrund 
Med kapitalet från den förestånde nyemissionen ser 
Bolaget en möjlighet att bygga värden inom marknaden 
för alkoholrelaterad beroendevård i mHealth segmentet. 
Bolaget skall därtill skapa närvaro inom andra mark-
nadssegment där framtagen teknologi och kunskap en-
kelt kan tillämpas, såsom nykterhetskontroller för krimi-
nalvårdens klienter i frivård. Mot bakgrund av Bolagets 
tidiga närvaro på marknaden samt personalens kunska-
per inom området anses Bolaget ha goda förutsättning-
ar att bli en betydande aktör inom området. 

Kapitalanvändning
Emissionslikviden från förestående nyemission skall 
finansiera Kontigos expansion samt vidare utveckling 
och marknadsinträde inom ovan nämnda marknader. 
Finansiell styrka är en viktig konkurrensfaktor och ny-
emissionen stärker Bolagets finansiella ställning inför 
framtida kunduppdrag. Emissionen kommer vid full 
teckning att tillföra Bolaget cirka 12 mkr.

Styrelsen för Kontigo Care AB är ansvarig för informationen i Memorandumet. Härmed försäkras att styrelsen vid-
tagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen känner 
till, överensstämmer med faktiska förhållanden, och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat, som skulle 
kunna påverka den bild av Bolaget som skapas av Memorandumet.

Uppsala i december 2014 
Styrelsen för Kontigo Care AB
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

Beskattning vid avyttring av aktier 
FYSISKA PERSONER OCH DÖDSBON
Kapitalvinst vid försäljning av aktier i Kontigo tas upp 
till beskattning i inkomstslaget kapital. Skattesatsen 
är 30 procent. Vid försäljning av aktier i Kontigo får 
schablonregeln användas. Denna regel innebär att 
anskaffningskostnaden får beräknas till 20 procent 
av försäljningspriset efter avdrag för försäljnings-
kostnader. I det fall schablonregeln inte används 
skall genomsnittsmetoden användas. 
Genomsnittsmetoden innebär att anskaffningskost-
naden för en aktie utgörs av den genomsnittliga an-
skaffningskostnaden för aktier av samma slag och 
sort beräknat på grundval av faktiska anskaffnings-
kostnader och med hänsyn tagen till inträffade för-
ändringar avseende innehavet. Kapitalvinst respek-
tive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan 
försäljningspris, efter avdrag för försäljningskost-
nader, och anskaffningskostnad. Kapitalförlust vid 
försäljning av aktier i Kontigo är avdragsgill. Sådan 
förlust kan kvittas i sin helhet mot kapitalvinster un-
der samma år på aktier. Kvittning kan även ske fullt 
ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade 
delägarrätter utom andelar i svenska värdepappers-
fonder som innehåller endast svenska fordringsrät-
ter (svenska räntefonder). Överskjutande förlust är 
avdragsgill samma år endast till 70 procent. Upp-
kommer underskott i inkomstslaget kapital medges 
reduktion från skatten på inkomst av tjänst och nä-
ringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skat-
tereduktion medges med 30 procent för underskott 
som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 pro-
cent för underskott därutöver. Underskott kan inte 
sparas till ett senare beskattningsår.

JURIDISKA PERSONER
För aktiebolag och andra juridiska personer, utom 
dödsbon, är hela kapitalvinsten skattepliktig. Be-
räkning av anskaffningskostnad sker på samma 
sätt som för fysiska personer. Beskattning sker i in-
komstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 22 
procent. Kapitalvinst på näringsbetingad aktie är från 
och med den 1 juli 2003 skattefri i det fall aktien inne-
hafts under en sammanhängande tid av ett år före 
avyttringen. En marknadsnoterad andel/aktie är en 
näringsbetingad andel om den juridiska person som 
äger andelen innehar andelar med minst tio procent 
av rösterna i det ägda företaget, eller om innehavet 
av andelen betingas av rörelse som bedrivs av den 
juridiska personen som äger andelen eller ett denne 
närstående företag. För vissa skattesubjekt, bland 
annat aktiebolag, investmentbolag och värdepap-
persfonder, gäller särskilda regler.

Skattesituationen för enskilda aktieägare är beroende av de speciella omständighet-
erna i det enskilda fallet . Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är 
beskrivna nedan kan uppkomma för vissa kategorier av aktieägare . Varje aktieägare 
rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis för information om sådana speciella 
omständigheter föreligger, exempelvis till följd av utländska regler eller tillämpning av 
dubbelbeskattningsavtal .
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Beskattning av utdelning
För fysiska personer är skattesatsen normalt 30 pro-
cent. För fysiska personer innehålls skatten såsom 
preliminärskatt av Euroclear eller – om aktierna är 
förvaltarregistrerade – av förvaltaren. För juridiska 
personer, utom dödsbon, är skattesatsen 22 procent. 
För vissa juridiska personer gäller särskilda regler. För 
svenska aktiebolag och svenska ekonomiska förening-

ar, med vissa undantag för bl.a. investmentföretag och 
förvaltningsföretag, föreligger skattefrihet för utdel-
ning på så kallade näringsbetingade aktier. Utdelningen 
ska dock tas upp till beskattning om andelen avyttras 
eller upphör att vara näringsbetingad hos innehavaren 
inom ett år från det att andelen blivit näringsbetingad 
hos innehavaren. 

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga
För aktieägare utan skatterättslig hemvist i Sverige 
som erhåller utdelning från ett svenskt aktiebolag inne-
hålls normalt kupongskatt. Särskilda regler gäller dock 
för utdelning på näringsbetingade aktier. Skattesatsen 
är 30 %. Denna skattesats är dock i allmänhet reduce-
rad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra 
länder för undvikande av dubbelbeskattning. Kupongs-
katten innehålls av Euroclear vid utdelningstillfället. 
Om aktierna är förvaltarregistrerade svarar förvaltaren 
för skatteavdraget. Aktieägare och innehavare av teck-
ningsrätter som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftsställe 
i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvin-

ster vid avyttring av aktier eller teckningsrätter. Aktieä-
gare respektive innehavare av teckningsrätter kan dock 
bli föremål för beskattning i sin hemviststat. Enligt en 
särskild regel kan fysiska personer som är begränsat 
skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbe-
skattning vid avyttring av bland annat svenska aktier 
om de vid något tillfälle under det kalenderår då avytt-
ringen skett eller under de föregående tio kalenderåren 
varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Det 
är oklart om denna regel även kan komma att tillämpas 
på teckningsrätter. Tillämpligheten av regeln är dock i 
flera fall begränsad genom skatteavtal.

Investeraravdrag
Ett nytt så kallat investeraravdrag infördes den 1 de-
cember 2013. Det tillämpas på förvärv av andelar gjor-
da efter den 30 november 2013. Investeraravdraget 
innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett 
företag av mindre storlek i samband med företagets 
bildande eller vid en nyemission kan få göra avdrag 
för hälften av betalningen för andelar i inkomstslaget 
kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per 
person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för  
1 300 000 kronor. Investerarnas sammanlagda betal-

ning för andelar i ett och samma företag får uppgå till 
högst 20 000 000 kronor per år. Reglerna är tillämpliga 
på förestående nyemission i Kontigo Care AB och ger 
vid fullt utnyttjande upphov till nedanstående skatte-
reduktion. 

Exempel: Investeraravdragets storlek blir 650 000 kronor 
(hälften av 1 300 000 kronor), vilket ger en skattereduktion på  
195 000 kr (650 000 kr x 30 %).

Utdelning och utdelningspolitik
Kontigos styrelse har inte för avsikt att lämna utdelning 
under överskådlig framtid. Långsiktigt och under för-
utsättning att verksamheten generar överskott avser 
styrelsen emellertid föreslå att, i det fall Kontigos lö-

pande intäkter överstiger bolagets konsoliderings och 
finansieringsbehov, rekommendera bolagsstämman 
att dela ut en del av resultatet efter skatt.



Prognos 2015-2017

19

För att finansiera bolaget från bildande fram till och med april månad 2014 har grundar-
na arbetat utan ersättning . Bolaget har under 2014 rest cirka 5 mkr i riskkapital som till 
största delen har investerats i utveckling av bolagets produkt TripleA med tillhörande 
alkoholmätare och bakomliggande system .

FINANSIELL INFORMATION
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Intäkter EBITDA Aktiva Enheter

2015
TripleA lanseras i juni 2015 på 
den svenska marknaden. In-
troduktion på utvalda behand-
lingshem, kliniska studier och 
fortsatt FoU.

2016
9 % av vårdtagarna i eftervårds-
program och 3 % av kriminalvår-
dens klienter i frivård använder 
TripleA. Lansering i Danmark, 
Norge och Finland. Kliniska stu-
dier genomförda och utvärde-
rade. Påvisad terapeutisk effekt 
och användbarhet stöder fort-
satt utveckling och etablering 
av TripleA i offentlig och privat 
beroendevård.

2017
I norden används TripleA av ca 
8000 patienter inom beroende-
vården och 7 % av kriminalvår-
dens klienter i frivård. TripleA 
stöder nu återfallsprevention 
och individanpassad vård.

Reslutat- och balansräkning för perioden  
1 januari till den 31 oktober 2014
RESULTATRÄKNING Per 31 oktober 2014

Nettoomsättning 0

Råvaror och förnödenheter -112 090

Övriga externa kostnader -3 524 336

Personalkostnader -1 050 972

Rörelseresultat -4 683 997

Finansnetto -4 565

Resultat före skatt -4 688 561

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 289 276

Långfristiga skulder 496 312

Kortfristiga skulder 766 334

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 551 921

BALANSRÄKNING
Tillgångar

Kortfristiga fordringar 28 502

Kassa och bank 1 523 419

SUMMA TILLGÅNGAR 1 551 921



Skadligt bruk av alkohol 
är ett globalt samhäll-
sproblem . Nedan ges sif-
fror från England vars 
befolkning är cirka fem 
gånger så stor som den 
svenska . 

ENGLAND

Direkta sjukvårdskostnader:  

3,5 miljarder pund

Alkoholrelaterad brottslighet:  

11 miljarder pund

Produktivitetsbortfall:  

7,3 miljarder pund

Källa:  
Government Alcohol Strategy,  
England
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MARKNADSÖVERSIKT
Det finns ca 300 000 alkoholister i Sverige. Utöver dessa finns det ytterli-
gare 1 000 000 personer som är högriskkonsumenter. Av dessa beräknar 
man att 500 000 tar skada av sitt missbruk. Det innebär att 800 000 per-
soner, 12% eller var åttonde vuxen i Sverige behöver ändra sin relation till 
alkohol eller ta itu med ett redan utvecklat beroende.  Varje år söker 10 000 
personer vård för första gången. Totalt finns det 27 000 vårdplatser förde-
lat på 50 000 vårdtillfällen per år. (Källa CAN).  

I Sverige finns cirka 230 behandlingshem. 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.

Kontigos TripleA riktar sig till behandlingshem med sluten vård, öppenvår-
den samt eftervården. Genom att stödja den beroende för att bibehålla 
nykterheten och följa terapin under vård och eftervård ökar vi möjligheter-
na till långvarig nykterhet samtidig som vi minskar kostnaderna för upp-
dragsgivarna.

Kontigo ser i en startfas bolag och vårdgivare inom den svenska miss-
bruksvården som kunder och har endast räknat intäkter från denna enda 
marknad i prognostiserade intäkter 2015-2016. Redan idag har dock  
TripleA fångat intresse i Norge. De nordiska länderna har i många fall ett 
tätt samarbete kring metoder och forskningsresultat för beroendevården.

Med detta som bakgrund har Kontigo 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 Kon-
tigo 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 . 

Källa: WinterGreen Research .



21

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Introduktion
Sjukdomen alkoholism och dess följder är en stor eko-
nomisk 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 följer i alkoholismens spår. Förutom de direkta 
samhällskostnaderna inom sjukvård för den beroende 
så leder det oftast till minskad produktivitet, sjukskriv-
ningar samt psykisk ohälsa. 

Bara i Sverige satsas mångmiljardbelopp på behand-
lingar varje år. Trots detta så finns det inga siffror på det 
egentliga resultatet. Vidare är statistik i stort sett obe-
fintlig, vilket leder till att samhället i många fall satsar 
resurser i blindo.

Den vanligaste slutna behandlingsinsatsen är primär-
behandling. Den pågår vanligtvis i fyra till åtta veckor 
innan vårdtagaren återförs till arbete och hemort. En 
stor del av vårdtagarna återfaller i sitt missbruk en kort 
tid efter behandling. Det man märkt är att ju längre be-
handlingen pågår desto större är chansen till långvarig 
nykterhet. Ekonomiska förutsättningar och individens 
val gör många gånger att längre behandling än primär-
behandling inte är möjlig. Kontigos TripleA ger stöd och 
kontroll från den stund individen lämnar behandlings-
hemmet och ska lära sig stå på egna ben igen. 

Då alkoholism är en sjukdom innebär det att den ser ut 
på ungefär samma sätt vem man än är, vilken bakgrund 
man än har och var man än kommer ifrån. De produkter 
och tjänster som Kontigo utvecklar kan därför med små 
anpassningar erbjudas på en global marknad.

Nedanstående statistik ger en fingervisning om det 
mänskliga lidande som alkoholmissbruket medför i 
Sverige. Siffrorna visar på andelen där alkohol varit en 
bidragande faktor. Även om Kontigo bara skulle kunna 
förhindra en bråkdel av nedanstående olyckor är bespa-
ringarna betydande. Att folkhälsan förbättras och det 
mänskliga lidandet minskar är ytterligare en drivkraft 
som genomsyrar Kontigos företagskultur. 

• 30 % av olyckor med dödlig utgång
• 30 % av förare som omkommer i trafiken
• 50 % av förare som omkommer i singelolyckor
• 48 % av alla självmord
• 75 % av personer gripna för våldsbrott
• 86 % av polisanmälda våldtäkter

Källor: WHO, Socialstyrelsen, Vägverket
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Allmänt om verksamheten
Kontigo grundades 2013 för att utveckla produkter som ska hjälpa den pri-
vata och offentliga beroendevården att förbättra och effektivisera preven-
tionsmetoder, behandlingsmetoder och eftervård av alkoholism och relate-
rade 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.

KONTIGOS FÖRSTA PRODUKT TripleA 
PLANERAS ATT LANSERAS Q2 2015
TripleA erbjuds till behandlingshem, öppenvård, eftervård och arbetsgivare. 
TripleA stödjer den beroende under tillfrisknandet och visar vägen till var-
aktig nykterhet.  För vårdgivarens insatser vid eftervård och öppenvård ger 
TripleA information om behandling överhuvudtaget är möjligt. Grundkrite-
rierna för en lyckad behandling är nykterhet och viljan till förändring. TripleA 
fungerar också som kontrollverktyg vid arbetsplatser och permissioner.

VIKTIG PUSSELBIT I FORSKNINGSSAMMANHANG
Nykterhetskontroll via TripleA ger facit över hur väl en behandling funge-
rar 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  indivi-
danpassa och effektivisera vården samtidigt som man minskar både lidan-
de och kostnader.

Framöver avser Kontigo även att utveckla produkter såsom:
• Produkter för nykterhetskontroll inom olika yrkesgrupper.
• Förbättrade och förenklade alkolås för bilar med minimalt ingrepp.
• Produkter för att diagnostisera alkoholism.
• Kontroll av alkoholintag vid kliniska tester.



Motiverar vårdtagaren att delta i sin terapi  
(tex 12-stegsmöten, KBT, MI-samtal),

Bryter tankemönster när en önskan  
att dricka uppstår (byter kanal).

Hjälper till i processen med att  
återfå förtroende från närstående.

Slipper felriktade misstankar  
som ger upphov till stress.

Öppnar för snabb insats vid återfall.

Behåller en koppling till  
terapeut och behandling.

Slipper oro, misstanke och kontrollera.

Ett starkare erbjudande till sina uppdragsgivare i form  
av förstärkt eftervård och snabb rapportering av återfall.

Kontakt med vårdtagaren och kontroll över dennes beteende 
efter avslutad behandling. Det medför möjlighet att fånga 

upp vårdtagaren vid återfall.

Ny intäktskälla.

Kan följa vårdtagaren under eftervården.

Får snabbt besked om vårdtagaren tar ett återfall.

Ser om vårdtagaren följer den  
överenskomna eftervårdsplanen 

Vet att vårdtagaren varit nykter.

Terapeuten
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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 krav för medicintekniska produkter (ISO 13485). Den förväntas dessutom uppfylla de stränga kraven för 
professional use. Alkoholmätaren används som en del av produkten TripleA men kan i framtiden även använ-
das i andra produkter där mätning av alkohol i utandningsluft ingår.

TripleA
Förstärkt efterbehandling genom TripleA syftar till 
att öka chanserna för alkoholberoende personer att 
bibehålla sin nykterhet genom två huvudfunktioner.

• Terapiföljsamhet  genom påminnelse- och kontrollfunktion 
(KBT, MI-samtal, 12-stegsmöten).

• Slumpmässig nykterhetskontroll.

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. 

Produkter och tjänster

MOBILAPPLIKATIONENS FUNKTIONER 
version 1.0:
1. Registreras alkoholmätarens utslag.

2. Aktiverar mobilkameran som tar en bild när man blåser i alko-
holmätaren.

3. Kan via mobilens GPS registrera var en person befinner sig.

4. Den insamlade informationen överförs till databasen.

Informationen i databasen görs tillgänglig för de per-
soner som är engagerade i efterbehandlingen. Det 
kan vara terapeuten, socialsekreteraren eller arbets-
givaren. Informationen kan även göras tillgänglig för 
familjemedlemmar som ofta oroar sig och misstror 
den alkoholberoende.



Big Data X Facit = Information

Mat/Stats-modell
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Den förhoppningsvis kvarvaran-
de positiva effekten av olika tera-
peutiska ingrepp, medicineringar 
och vistelse på behandlingshem 
har varit i princip omöjlig att mäta 
efter att patienten återgått till sin 
vardag.  Att fråga patienten om 
denna varit nykter ger inte en pri-
märrespons som är användbar vid 
kliniska studier därför att patienten 
ofta genom att ljuga skyddar sitt 
missbruk. TripleA kommer att revo-
lutionera forskningen och vården, 
då Kontigo på ett kostnadseffek-
tivt sätt, kan under/efter öppen-
vårdsbehandling och efter avslutad 
sluten behandling enkelt mäta och 
monitorera. Nykterhet-över-Tid 
(NöT). Därför kommer Kontigo för 
första gången i historien kunna be-
driva högkvalitativ forskning kring 
folksjukdomen alkoholism med en 
”brusfri” primärrespons för kliniska 
studier.

Kontigos initiala strategi är att 
samla och validera information un-
der slutfasen av vård i behandlings-
hem och under eftervården. Man 
kommer att testa gamla frågeba-
serade mätmetoder och utveckla 
nya frågekluster som beskriver pa-
tienten och sjukdomen. Genom att 
sedan koppla ihop den informatio-
nen med NöT kan Bolaget utveckla 
modeller (IP) som sedan kan stödja 
terapeuten i sitt arbete och ge pa-
tienten optimalt stöd för att kunna 
tillfriskna från sjukdomen.  Kontigo 
kommer också genom kliniska stu-
dier testa och utvärdera olika be-
handlingsformer. Genom att man 
har god bakgrundsinformation om 
patienterna kan man skapa nya 
modeller som beskriver sjukdomen 
och effekten av olika behandlings-
former.  

Kontigo kan därigenom ta steget 
in i ”personalized medicine” och i 
framtiden optimera och individan-
passa behandlingen av alkoholis-
ter för att spara både lidande och 
resurser. Under 2015 och 2016 
kommer större kliniska studier att 
genomföras där Bolaget jämför oli-
ka behandlingsformer och kopplar 
ihop informationen mellan patient-
karakteristik, behandlingsformer 
och NöT. Då Bolagets modeller ock-
så baseras på god patientkarakte-
ristik är Kontigo övertygade om att 
produkten kan appliceras på andra 
beroendesjukdomar såsom mat 
och spelmissbruk etc. 

Forskning
Sjukdomen alkoholism orsakas och karakteriseras av en mängd bakgrundsegenskaper 
hos patienten som inte går att mäta eller beskriva på ett enkelt sätt . 
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Produktutveckling och framtida marknader
Produktutveckling och forskning är en naturlig del av Kontigos verksamhet . Nedan ges 
en översikt över identifierade framtida produkter och tjänster . 

NYKTERHETSKONTROLLER
Att över tid kunna kontrollera och dokumentera nykter-
het hos enskilda individer vars resultat kan appliceras i 
branscher där nykterhet är en lagstadgad förutsättning 
för att bedriva verksamhet. T ex inom luft- och sjöfart.

KRIMINALVÅRD
Med TripleA kan Kontigo erbjuda nykterhetskotroller för  
Frivårdens klienter på ett kostnadseffektivt sätt. 

DIAGNOSSTÖD
En anpassad mjukvara tillsammans med Kontigos alko-
holmätare som husläkare kan erbjuda sina patienter för 
att diagnostisera alkoholproblem. 

SJÄLVTEST
En anpassad mjukvara tillsammans med Kontigos alk-
holomätare i retailförpackning till försäljning i apotek 
och online för att användas som hjälp vid självdiagnos-
tering.

KLINISKA STUDIER
Nykterhetskontroller hos personer som deltar i kliniska 
studier.

ALKOLÅS FÖR BILAR
Patentansökan inom området kommer att att lämnas in 
under december 2014. 

• Ca 20 000 personer döms för rattfylleri varje år. Sedan 2012 

finns en möjlighet att använda alkolås i stället för att få körkor-

tet indraget.

ARBETSGIVARE
Arbetsgivaren har laglig skyldighet att betala för pri-
märbehandling, dvs de första veckorna av en behandlig. 
I samband med detta skriver vårdtagaren i många fall 
på ett kontrakt där denna förbinder sig att vara nyk-
ter i ett år efter avslutad behandling. I dag genomförs 
stickprover eller prover på fasta tider av bla arbetsgi-
varen, företagshälsovården eller beroendecentrum. En 
del får även ta urinprover och blodprov med jämna mel-
lanrum för att se om det har förekommit alkoholkon-
sumtion. Dessa metoder ger alkoholisten öppningar att 
dricka och inkräktar många gånger på vårdtagarens liv 
i form av resor och avbrott, samt kan upplevas integri-
tetskränkande. Kontigos TripleA genomför bland annat 
slumpmässiga nykterhetskontroller valfritt antal gång-
er per dag var personen än befinner sig och med ett 
minimalt inkräktande på dennes liv. Dessutom behöver 
inte arbetsgivaren lägga resurser på kontroller utan får 
rapporter om framsteg och avvikelser.

Affärsidé, vision och affärsmodell
Kontigo Care erbjuder unika och innovativa mHealth-produkter för diagnos, vård och eftervård av alkoholberoende 
(TripleA). Kontigo Care skall bli ett ledande mHealth-företag genom att initiera och medverka i forskningsprojekt 
där erhållen kunskap och data byggs in i bolagets system och produkter. Informationsstrategin baseras på en ”Big 
Data” approach där, utöver TripleA:s alkoholmätningar, en mängd andra variabler samlas in och analyseras. Genom 
FoU skapas över tiden produkter som kan förutsäga och förhindra återfall i sjukdomen och möjliggör individan-
passning av beroendevården på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.

VISION
Kontigo skall bli det självklara förstahandsvalet för alko-
holrelaterad beroendevård inom mHealth segmentet.

VIKTIGA HÖRNSTENAR FÖR KONTIGO
• Verka internationellt – följa sjukdomen alkoholism ut i världen
• Vara en aktiv del av alkoholrelaterad beroendeforskning
• Bidra till utveckling och individanpassad behandling
• Engagera samhället och öka förståelsen för beroendeproble-

matiken
• Förse alkoholforskningen med relevant data
• Minska det mänskliga lidandet

AFFÄRSMODELL
Kontigos affärsmodell bygger på en löpande månads-
kostnad där hård- och mjukvara, support, analys och 
data ingår. Vid uppstart av nya kunder kan en en mindre 
startkostand per aktiv enhet komma att debiteras.

STRATEGI
Kontigos viktigaste strategi bygger på aktivt deltagan-
de i forskningsprojekt som kan verifiera nyttan i Bola-
gets produkter.
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STYRELSE
Styrelse, ledande befattningshavare samt revisor

Kontigo Care AB:s styrelse består av tre ordinarie ledamöter . De nuvarande styrelse-
ledamöternas namn, födelseår, när de valdes in samt deras, vid tidpunkten för Memo-
randumets avgivande, aktuella aktieinnehav redovisas nedan . Styrelsen har sitt säte i 
Uppsala kommun och dess ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden intill nästa 
årsstämma . Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har eller har 
haft näringsförbud, eller dömts för bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren .

STYRELSENS ARBETSFORMER
Kontigo  är ett svenskt aktiebolag 
och har att tillämpa svensk aktie-
bolagslag. Samtidigt skall bolaget 
följa de bestämmelser som finns 
angivna i bolagets bolagsordning. 
Styrelsen i Kontigo följer i sitt arbe-
te en fastställd arbetsordning, som 
är föremål för årlig översyn, och 
bland annat reglerar arbetsfördel-
ningen mellan styrelsen och verk-
ställande direktören, verkställande 

direktörens arbetsuppgifter och 
rapporteringsskyldigheter, samt 
fastställt instruktioner för den eko-
nomiska rapporteringen. 

Styrelsen skall sammanträda minst 
6 gånger årligen. Under år 2014 har 
hittills 9 styrelsemöten hållits. Sty-
relsen har under verksamhetsåret 
haft fokus på frågor i anslutning 
till strategi, FoU samt finansiering. 

Kontigo har tecknat en ansvars-
försäkring för styrelse och VD som 
täcker risken för personligt ansvar 
med anledning av deras tjänster till 
bolaget. Försäkringen täcker ska-
deståndsanspråk upp till 500 tkr. 

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Verkställande direktören ersätts 
med en fast månatlig ersättning om  
35 tkr. För innevarande räken-

skapsår kommer ett styrelsear-
vode om totalt 100 tkr att utgå till 
styrelsens ordförande. Övriga leda-

möter innehar en operativ befatt-
ning i Bolagets organisation och 
uppbär inget styrelsearvode. 



Markku Hämäläinen
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Rune Löderup, född 1965 
Styrelseordförande
Ledamot i styrelsen sedan: 2014
Aktieinnehav: 65 000 aktier

Rune Löderup har gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl privata 
som publika tillväxtföretag. Han började sin karriär i finansbranschen 
och är numera styrelseproffs och investerare med fokus på tillväxtbo-
lag med skalbar verksamhet. Rune var tidig investerare och styrelsele-
damot i bl a Maria Invest (Maria Bingo) som såldes till Unibet.

Juha Thümer, född 1972
Ordinarie ledamot
Ledamot i styrelsen sedan: 2013
Aktieinnehav: 204 000 aktier

Se ledande befattningshavare 

Per Söderberg född 1962
Ordinarie ledamot 
Ledamot i styrelsen sedan: 2013
Aktieinnehav: 79 000 aktier

Se ledande befattningshavare nedan.

Markku Hämäläinen, född 1958
Forskningschef 
Ledamot i styrelsen sedan: 2014
Aktieinnehav: 50 000 aktier samt 85 000 optionsrätter.

Se ledande befattningshavare nedan.

Rune Löderup

Juha Thümer

Per Söderberg

Foto: Angelica Klang
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Ledande befattningshavare

Daniel Benitez, född 1973 
VD
Aktieinnehav: 570 000 aktier via bolag. 

Daniel Benitez har lång erfarenhet av företagsutveckling som drivande 
entreprenör. Han har grundat och drivit ett flertal bolag de senaste 20 
åren. Spelutvecklaren Starbreeze och spelsajten AHA World, listade på 
OMX First North respektive Aktietorget, är grundade av Daniel. Han var 
även tidig finansiär och rådgivare till ESN som såldes till Electronic Arts 
år 2012. Daniel har gedigen erfarenhet från verksamheter som spänner 
sig över flera världsdelar, vilket kommer att komma väl till pass i Kon-
tigos framtida internationaliseringsprocess. 

Juha Thümer, född 1972
Operativ Chef
Aktieinnehav: 204 000 aktier

Juha Thümer har gedigen erfarenhet från projektledande tjänster och 
befattningar inom IT och systemutveckling. Han har även arbetat ak-
tivt med interaktionsdesign för IT relaterad verksamhet samt verkat i 
spelbranschen och varit delaktig i titlar som Wanted, Fast & Furious och 
Terminator Salvation. Juha har internationell erfarenhet som systemar-
kitekt för mobila betalningslösningar från uppdrag i Afrika och Asien. 

Markku Hämäläinen, född 1958
Forskningschef 
Aktieinnehav: 50 000 aktier samt 85 000 optionsrätter.

Markku Hämäläinen är specialist i avancerad dataanalys (kemometri-
ker) som efter en kemistexamen och avhandling i multivariatdataana-
lys arbetade över 20 år som seniorforskare på Biacore AB (idag GEHC). 
Han har varit drivande vid utveckling av ett flertal biosensorer för FoU av 
läkemedel. Han har genomfört många samarbetsprojekt med industri 
och universitet och publicerat över 40 vetenskapliga arbeten och patent. 
Markku har hållit hundratals föreläsningar vid konferenser och hos kun-
der i läkemedels- och biotechbranschen och har ett omfattande nätverk 
av forskningskontakter. Fil dr.  

Daniel Benitez

Juha Thümer

Markku Hämäläinen
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Ledande befattningshavare

Maria Winkvist, född 1976 
Produktchef
Optionsinnehav: 25 000 optionsrätter

Maria Winkvist har bred erfarenhet av forskning och utveckling inom Life 
Science business samt inom akademi. Flertalet roller så som forskare, 
projektledare och applikations-ansvarig på GE Healthcare Life Sciences 
(2007-2014). Drivit forskningssamarbeten mellan industri och akademi 
med många och komplexa gränsytor. Examen i biokemi från Uppsala Uni-
versitet och Erasmusstipendiat på University of Sussex, England. Dispu-
terade 2007 i Medicin på Ludwiginstitutet för cancerforskning. Fil dr. 

Johan Berg, född 1963
Marknads- och försäljningschef
Optionsinnehav: 60 000 optionsrätter

Arbetat sedan 1986 i mediebranschen. VD på en kommersiell radiosta-
tion. Försäljningschef för ett antal tidningar. Projektledare på reklam-
byrå. VD och producent på tv-produktionsbolag. Gedigen erfarenhet av 
affärsutveckling.

Susanne Grimsby, född 1961
QA-chef 
Optionsinnehav: 25 000 optionsrätter

Susanne Grimsby har lång och bred erfarenhet från forskning och utveck-
ling inom Life Science business och akademi. Susanne har arbetat med 
produkt- och applikationsutveckling, produktsupport och utbildning på GE 
Healthcare Life Sciences, Uppsala (2006-2014). Tidigare forskningsingen-
jör på Ludwiginstituet för cancerforskning i Uppsala (1990-2006). Erfaren-
het av projektledning, kvalitetsarbete, globala samarbeten och internatio-
nella kontakter. Utbildad inom ledarskap, projektledning och QA. 

Per Söderberg, född 1963
Affärsområdeschef vård och behandling
Aktieinnehav: 79 000 aktier

Per Söderberg är utbildad beroendeterapeut. Han har verkat som be-
handlingschef, VD och ägare till ett antal tillståndspliktiga behandlings-
hem och har ett brett kontaktnät i vårdbranschen samt i många av  
Sveriges kommuner via offentliga upphandlingar och vårdavtal.

Maria Winkvist

Johan Berg

Susanne Grimsby

Per Söderberg
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AKTIER OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIEN 
En aktie medför en röst. Varje röstberättigad får vid 
bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier utan begränsning i rösträtten. 
Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar och vinst. Endast ett aktieslag förekom-
mer.

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Kontigo uppgår till 110 000 kronor, 
före Erbjudandet, fördelat på 1 600 000 aktier, envar 
med kvotvärde om 0.05 kr. 

NYEMISSIONSBEMYNDIGANDEN
Styrelsen har ett bemyndigande att för tiden in-
till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen besluta om nyemission av högst det antal 
aktier som ryms inom aktiekapitalets gränser samt 
att styrelsen därvid äger rätt att besluta att emis-
sion skall ske med avvikelse från aktieägarnas fö-
reträdesrätt och/eller genom apportemission, kvitt-
ningsemission eller eljest med villkor.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING
Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling 
sedan Bolagets bildande.

År Transaktion
Ökning av 
antalet aktier

Ökning av 
aktiekapitalet

Totalt  
aktiekapital

Totalt  
antal aktier

Aktiens kvotvärde 
(kronor)

2013 Bildande 50 000 500 100
2014 Split 950 000 50 000 1 000 000 0,05
2014 Nyemission 200 000 10 000 60 000 1 200 000 0,05
2014 Nyemission 400 000 20 000 80 000 1 600 000 0,05

AKTIEÄGARAVTAL M.M.
Såvitt Bolaget känner till finns inte några nu i kraft 
varande aktieägaravtal mellan aktieägare i Bolaget.

ÄGARSTRUKTUR
I nedanstående tabeller framgår ägarförhållandena i 
Kontigo per den 31 november 2014. 

Aktieägare Antal aktier %-andel av kapital och röster

Daniel Benitez via bolag 570 000 35,3%

Juha Thümer 204 000 12,7%

Malin Benitez 79 960 5,0%,

Per Söderberg 79 000 5,0%

Marielle Ragvals 75 000 4,7%

Rune Löderup privat & via bolag 65 000 4,1%

Övriga 528 960 33,1%

Summa 1 600 000 100%
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LEGALA ASPEKTER och övriga upplysningar

VÄSENTLIGA SAMARBETEN M.M.
Kontigo Care har en central roll i ett forskningsprojekt 
tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala 
samt Nämndemansgåden. VINNOVA kommer att fi-
nansiera projektet med 4,72 mkr genom programmet 
Innovationer för framtidens hälsa. Planeringsarbetet 
för forskningsprojektet pågår. 

FÖRSÄKRINGSSKYDD
Bolaget har sedvanlig företagsförsäkring som uppda-
teras regelbundet med hänsyn taget till förändringar i 
behovet och verksamhetens åtaganden. 

PERSONAL
Bolaget har för den svenska arbetsmarknaden sedvan-
liga villkor med sin personal avseende anställning.

PERSONALENS BONUSSYSTEM
Bolagets medarbetare har inga nu gällande bonussys-
tem. 

LOKALER, FASTIGHETER OCH BYGGNADER
Kontigo Care äger inga fastigheter eller byggnader. Bo-
lagets verksamhet bedrivs i hyrda lokaler under sed-
vanliga hyreskontrakt på orten.

MILJÖ
Bolaget bedömer att verksamheten inte har någon icke 
kontrollerbar miljöpåverkan.

EUROCLEAR-ANSLUTNING
Efter anslutning kommer Euroclear Sweden AB att föra 
Bolagets aktiebok.   

HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR IN-
SPEKTION
Alla rapporter, brev och andra handlingar som till någon 
del ingår i eller hänvisas till i detta Memorandum kan på 
begäran inspekteras hos Bolaget, på adress angiven på 
Memorandumets sista sida. Offentliggjord information 
finns att tillgå i elektronisk form på Bolagets hemsida 
www.kontigocare.com.

NOMINERINGSKOMMITTÉ SAMT ÖVRIGA  
KOMMITTEER
Bolaget har hittills inte haft någon nomineringskom-
mitté. Det finns inga kommitteer avseende revisions- 
och ersättningsfrågor i Bolaget.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har haft någon delaktighet i några affärstransaktioner, 
som är eller var ovanlig avseende karaktär eller villkor 
under nuvarande eller föregående verksamhetsår. Ej 
heller har Bolaget varit inblandat i affärstransaktioner 
med Bolagets revisor eller lämnat lån, ställt garantier 
eller ingått borgen för någon styrelseledamot, ledande 
befattningshavare eller revisor i Bolaget.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
I Bolaget finns inga väsentliga materiella anläggnings- 
eller leasingtillgångar, ej heller planeras några anskaff-
ningar av sådana.

OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE,  
HEMBUDS- ELLER INLÖSENAVTAL M M
Aktierna i Bolaget har aldrig varit föremål för något of-
fentligt uppköpserbjudande. Något hembuds- eller in-
lösenavtal mellan de större aktieägarna finns ej såvitt 
bolaget känner till.

LIKVIDATION
Aktieägare har rätt till överskott vid eventuell likvida-
tion. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Bolagets 
tillgångar vid likvidation.

OPTIONSRÄTTER
Bolaget har två utestående optionsprogram med op-
tionsrätter som berättigar till nyteckning av aktier. Det 
första optionsprogrammet omfattar 120.000 options-
rätter och kan utnyttjas fram till och med den 1 juni 
2016 till en teckningskurs om 12,50 kr per aktie. Det 
andra optionsprogrammet kan utnyttjas fram till och 
med den 1 september 2016 till en teckningskurs om 
25 kr per aktie. 
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FALLSKÄRM, LOCK-UP M.M.
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare 
har något avtal med bolaget om ersättning efter res-
pektive uppdrags upphörande. 

ARBETSORDNING
Styrelsens arbete styrs av en Arbetsordning som revi-
deras årligen.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN
Under de senaste 12 månaderna finns inga kända 
tvister, inte heller har Bolagets styrelse kännedom om 
några kommande tvistemål av betydelse. Bolaget är 
inte part i någon rättslig process eller skiljeförfarande 
som har haft eller kan antas få en icke oväsentlig eko-
nomisk betydelse för Bolaget. Ej heller har Bolaget in-
formerats om anspråk som kan leda till att Bolaget blir 
part i sådan process eller förfarande.

PATENT
Bolaget har inga registrerade patent. Bolaget förbere-
der dock patentansökningar runt delar av systemet för 
TripleA samt en innovation för alkolås i fordon som be-
räknas vara inlämnade under december månad 2015. 

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, 
rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktier m.m. 
styrs dels av Bolagets bolagsordning samt av gällande 
svensk aktiebolagslag. Endast ett aktieslag förekom-
mer. 

RÄTT TILL UTDELNING
Alla aktier medför lika rätt till utdelning. Innehavda 
aktier berättigar till utdelning fr o m verksamhetsåret 
2014, givet att sådan ges. Rätt till utdelning tillfaller 
aktieägare som på avstämningsdagen för årsstämman 
är registrerade som aktieägare i Bolaget. Utbetalning 
av eventuell utdelning kommer att ombesörjas av Eu-
roclear Sweden AB efter anslutning. Detta gäller även 
aktieägare med hemvist utanför Sverige. Eventuell for-
dran på utdelning blir preskriberad efter tio år. 
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BOLAGSORDNING 
Bolagsordningen är föremål för beslut på extra bolagsstämma den 9 december 2014. Huvudaktieä-
gare i Bolaget har förbundit sig att rösta för antagande. 

§ 1 FIRMA
 Bolagets firma är Kontigo Care AB.
§ 2 STYRELSENS SÄTE
 Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.
§ 3 VERKSAMHET
 Bolaget ska bedriva utveckling av stöd- 

och kontrollfunktioner vid missbruksbe-
handling och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
 Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 och 

högst 200 000 kronor.
§ 5 ANTAL AKTIER
 Antal aktier ska vara lägst 1 000 000 och 

högst 4 000 000.
§ 6 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
 Bolagets aktier skall vara registrerade 

i ett avstämningsregister enligt lagen 
(1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument. 

§ 7 STYRELSE
 Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 

5 ledarmöter med lägst 0 och högst 5 
suppleanter.

§ 8 REVISORER
 För granskning av aktiebolagets årsre-

dovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning utses 1 revisor och 0 revisors-
uppleant.

§ 9 KALLELSE
 Kallelse ska ske genom e-post inom den 

tid som anges enligt aktiebolagslagen.
§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman ska följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen samman-

kallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen
7. Beslut om

•  fastställande av resultaträkningen och balans-
räkningen

•  dispositioner beträffande aktiebolagets vinst el-
ler förlust enligt den fastställda balansräkningen

•  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall 
till revisorerna

9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen

§ 11 RÄKENSKAPSÅR
 Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

ÖVRIG INFORMATION
Bolagets organisationsnummer är 556956-2795. Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket den 20 
december 2013. Bolagets verksamhet bedrivs som aktiebolag och dess associationsform regleras 
i aktiebolagslagen (2005:551). Årsredovisningar och annan information för vissa juridiska personer 
inges till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar och kan beställas från dess 
webbplats, www.bolagsverket.se.  Sådana handlingar rörande bolaget kan även beställas från bola-
get.

BOLAGSORDNING OCH  
ÖVRIG INFORMATION
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RISKFAKTORER

FRAMTIDA KAPITALBEHOV
Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov 
genom internt genererade medel är uteslutande be-
roende av lanseringar och därpå följande försäljnings-
framgångar i verksamheten. Bolagets verksamhet kan 
framöver komma att behöva ytterligare finansiella re-
surser för att Bolaget skall kunna utvecklas i enlighet 
med de behov som den nya verksamheten kräver. Även 
lyckade lanseringar och därpå följande god försälj-
ningsutveckling kan medföra ett kapitalbehov såsom i 
form av finansiering av exempelvis ökat rörelsekapital. 
Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, 
gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor bety-
delse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att 
bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt 
kapital när bolaget behöver det och det finns ingen ga-
ranti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelak-
tiga villkor för bolagets aktieägare. En sådan utveckling 
skulle väsentligen kunna påverka bolagets möjligheter 
att bedriva sin verksamhet.

LIKVIDITET I AKTIEN
Även om Bolagets aktie kan komma att bli upptagen till 
handel på börs eller marknadsplats finns inga garantier 
för likviditet i handeln. En avsaknad av en likvid handel 
i aktien kan innebära stora svårigheter att sälja ett ak-
tieinnehav samt negativt påverka det pris till vilket ett 
aktieinnehav kan realiseras. 

BEROENDE AV LEVERANTÖRER OCH 
SAMARBETSPARTNERS
Verksamheten är beroende av ett antal leverantörer 
och samarbetspartners, såsom tillverkare av Bolagets 
hårdvara samt samarbetsparner för systemutveckling. 
Verksamheten är beroende av att dessa leveranser 
tillhandahålls och att de tillhandahålls på fördelaktiga 
villkor. Även fast det kan finnas alternativa leverantörer 
finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En 
uppsägning eller en försämring av villkoren i Bolagets 
samarbets- och leverantörsavtal kan innebära ekono-
miska förluster för Bolaget vilket kan påverka Bolagets 
överlevnadsförmåga, finansiella ställning och resultat 
negativt.

NYCKELPERSONER KAN SLUTA OCH 
BEROENDE AV MEDARBETARE
Verksamheten är mycket beroende av kunskapen hos 
ett antal nyckelpersoner samt medarbetarna i övrigt. 
En förutsättning för verksamhetens framtid är kunna 
rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det råder kon-
kurrens om personal inom bolagets bransch. En brist 
eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbets-
kraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling 
väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckel-
personer kan allvarligt skada Bolagets verksamhet res-
pektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra 
verksamhetens fortlevnad. 

En investering i aktier kan innebära betydande risker och hela det investerade kapitalet 
kan förloras . Ett antal faktorer utanför bolagets kontroll kan ha negativ påverkan på bo-
lagets verksamhet, resultat och finansiella ställning . Detsamma gäller för faktorer som 
bolaget genom sitt agerande kan påverka . Nedan redogörs för ett antal av dessa risk-
faktorer . De är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara hel-
täckande . Ytterligare risker och osäkerheter som Bolaget inte känner till eller som inte 
bedöms väsentliga kan komma att utvecklas till riskfaktorer av väsentlig betydelse och 
påverka bolaget och hela dess verksamhet negativt . Den som överväger att förvärva 
aktier i Bolaget bör därför göra sin egen bedömning av respektive riskfaktors påverkan 
på bolaget samt inhämta råd från kvalificerade rådgivare .

Risker relaterade till verksamheten
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KONJUNKTURUTVECKLING OCH 
ANDRA HÄNDELSER I OMVÄRLDEN
Konjunkturen kan ha påverkan på bolagets verksam-
het. Förändringar i konjunkturen kan innebära att bo-
lagets intäkter och resultat kan flukturera över tiden. 
Även andra händelser i omvärlden såsom katastrofer, 
krig eller terrordåd kan avsevärt negativt påverka bo-
lagets möjligheter att bedriva verksamhet, både direkt 
och indirekt.

RISKER ASSOCIERADE MED TILLVÄXT
En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa 
tillväxt. En del av denna tillväxt kan komma organiskt 
och en del genom förvärv. Förutom att det ställer höga 
krav på att kompetent personal anställs, kommer före-
tagsförvärv att innebära en ökad belastning på en liten 
organisation och ledning. Det föreligger risk att even-
tuella framtida förvärv inte utfaller som planerat avse-
ende integration samt förväntad lönsamhet. En sådan 
utveckling kan hämma verksamhetens utvecklingstakt 
samt inverka negativt på dess framtidsutsikter, finan-
siella ställning och likviditet.

KONKURRENS OCH KONKURRENTER
Verksamheten kan komma att bli starkt konkurrens-
utsatt i takt med att nya företag etablerar sig. Det går 
inte att lämna några garantier för att verksamheten 
kommer att kunna erbjuda tjänster framöver som är 
tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan 
utveckling skulle avsevärt kunna påverka verksamhet-
ens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likvi-
ditet negativt.

KORT VERKSAMHETSHISTORIK OCH 
BEGRÄNSADE RESURSER
Verksamheten har bedrivits endast en kort tid och re-
surser som ledning, administration och kapital är knap-
pa och det är av vikt att dessa disponeras på ett för 
verksamheten optimalt sätt. Det finns en risk att verk-
samheten misslyckas med att använda sina begränsa-
de resurser och därmed drabbas av problem av exem-
pelvis finansiell eller organisatorisk art. 

EJ KONTANT UTDELANDE FÖRETAG – BEROENDE AV 
BOLAGETS AKTIEUTVECKLING FÖR AVKASTNING 
Bolaget sätter tillväxt främst och avser inte att lämna 
någon utdelning inom en överskådlig framtid. En inves-
tering i Bolaget bedöms vara beroende av en värdeök-
ning i Bolagets aktie för avkastning inom överskådlig 
framtid. 

OSÄKERHET RÖRANDE FRAMTIDA 
MARKNADSUTVECKLING
Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt be-
roende av kunders önskemål och beteenden. För att 
skapa samt behålla en marknadsposition på en mark-
nad i förändring är verksamheten beroende av att kun-
na leverera produkter som svarar mot kunders krav. 
Det kan inte uteslutas att teknisk utveckling, ändrat 
beteende eller andra externa faktorer påverkar mark-
naden och dess struktur på ett för verksamheten oför-
delaktig sätt. En sådan utveckling kan påverka försälj-
ning, resultatutveckling och framtida utsikter negativt.
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