
Analyst Group: Aktieanalys på Camanio Care – Välfärdsteknik för
en bättre vård
Under 2017 har Camanio Care arbetat för att stärka sälj- och marknadsnärvaro både i och utanför Sverige, där viktiga marknader som USA
och Kina fortsatt bearbetas. Under året har flera nya avtal tecknats med olika parter, samt att en kinesisk aktör köpte in sig Bolaget. Under H2-
18 publicerade Google en film om jDome BikeAround som påvisar produktnyttan. Denna skapade ett stort marknadsföringsvärde för Camanio
Care.

 För fullständig analys läs här: https://analystgroup.se/analysis/camanio-care-q4-17/
 
20 % av världens befolkning förväntas vara över 60 år 2050.
 
En större andel åldrande befolkning och en relativt mindre andel som kan ta hand om den innebär stora utmaningar för samhället. Det finns
ett behov av innovativa teknologiska lösningar, en trend som gynnar aktörer likt Camanio Care. 
 
En investering idag är en tidig positionering inför ett potentiellt paradigmskifte. 
 
Camanio Care värderas till 32 MSEK (2018-03-09) på en växande teknikmarknad som adresserar äldrevården. I takt med en mer utvecklad
marknad kan Bolaget växa exponentiellt.    
 
Allmänhetens acceptansgrad kommer avgöra tillväxten. 
 
Marknaden för välfärdsteknik befinner sig ännu i sin linda och frågan återstår i vilken takt utvecklingen kommer ske, när den breda
allmänheten vänjer sig vid tekniken och när kunderna börjar lägga sina orders.  
 
Fokus mot Nordamerika under 2018. 
 
Under 2017 tecknade Camanio Care nya samarbeten inom regionen, och under 2018 kommer fokus vara på att få en starkare lokal
organisation på plats i USA och Kanada, tillsammans med fler distributörer och partners.  
 
Låg försäljningsnivå idag. 
 
Camanio Care har idag en blygsam försäljning och är ännu inte lönsamma. Kassan per sista februari 2018 uppskattas till 5,7 MSEK. Med en
burn rate om 1,1 MSEK skulle Camanio Care vara finansierade till sommaren 2018, allt annat lika. Bolaget har dock tillgång till ytterligare
finansiering via tidigare konvertibellån, där finansiering kommer ske genom trancher.
 
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag. Läs mer om Analyst
Group, (http://analystgroup.se/om-ag/) 
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Camanio Care. Läsare kan anta att Analyst Group
har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har
kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.


