
             

 

 

                                                                                                      

 
 
 
 

 
PRESSMEDDELANDE  
den 27 oktober 2015 
 
 
 

Kontigo Care avvisar anklagelser om 
patentintrång 

I en artikel publicerad av Dagens Nyheter framställs att Kontigo Care 
anklagas för patentintrång avseende sin produkt TripleA (”Kontigo 
Care anklagas för patentintrång”, DN.se den 23 november 2015). Med 
anledning av detta har styrelsen för Kontigo Care valt att redogöra för 
fakta som Kontigo Care rimligen borde ha fått möjlighet att 
presentera för journalisten före publicering. 
 
Kontigo Care är ett medicintekniskt företag och i oktober 2015 släpptes bolagets 
första produkt TripleA, avsedd att användas inom vård för behandling av 
alkoholberoende. TripleA är en CE-märkt medicinteknisk produkt, registrerad 
hos Läkemedelsverket, och är enligt Kontigo Cares vetskap den enda för 
ändamålet godkända produkten på den svenska marknaden. 
 
I artikeln framställs att Kontigo Care skulle begå patentintrång. Kontigo Care 
avvisar påståendet som ogrundat och anser att det ej föreligger något 
patentintrång och tillika ej heller någon stämningsansökan gällande 
patentintrång. Kontigo Cares ståndpunkt bygger på grundliga analyser av 
befintliga patent och dess skyddsomfång, genomförda av en välkänd patentbyrå i 
samband med utvecklingen av TripleA. I oktober 2015 anlitades ytterligare en 
oberoende patentexpert som bekräftar Kontigo Cares bestämda uppfattning att 
bolagets TripleA ej gör intrång på registrerade patent. 
 
Kontigo Cares alkoholmätare, som utgör en del av den medicintekniska 
produkten TripleA, har utvecklats av Prevas AB i Uppsala.  
 
”IPR undersökningar är en naturlig del av ett produktutvecklingsprojekt. I fallet 
Kontigo Care genomfördes den under sommaren 2014 med hjälp av en 
patentbyrå. Baserat på utfallet från denna undersökning har alkoholmätaren i 
TripleA utvecklats som en traditionell bränslecellsbaserad mätenhet med ett 
mekaniskt provtagningssystem i syfte att undvika patentintrång. Prevas har 
utvecklat produkten i enlighet med kraven för medicintekniska produkter i 
Europa (93/42 EEG) och ISO 13485:2012 för att möjliggöra CE-märkning enligt 
medicintekniska direktivet”, säger Kristoffer Andersson, konsultchef på Prevas 
AB, i en kommentar. 



             

 

 

Avseende journalisten Birgitta Forsbergs personskildring av Kontigo Cares 
grundare, Daniel Benitez, anser Kontigo Care att det är en fråga av personlig art 
och är därmed inget som bolaget har för avsikt att uttala sig om.  

Kontigo Care har sänt ett genmäle till Dagens Nyheter. Genmälet finns tillgängligt 
på: http://www.kontigocare.com/genmale-artikel-dn/ 

För korrekta uppgifter och övriga omständigheter, hänvisas till gängse 
marknadskommunikation och bolagsbeskrivning.  

Allmänna frågor:  

E-post: info@kontigocare.com   

IR- och pressfrågor:  

Annika Johansson  

Kommunikationschef och bolagsjurist, Kontigo Care AB  

Telefon: 46 (0)73 970 85 57, E-post: ir@kontigocare.com   

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

 

 

 

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra 
beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, 
TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har 
ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, 
återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo 
Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under 
kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB. 
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