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Nyemission inleds i Kontigo Care 

Det Uppsalabaserade mHealth-bolaget Kontigo Care påbörjar idag en 
nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. 
Emissionen är garanterad upp till dess högsta belopp om 18,8 MSEK. 
 
Kontigo Care listades på Nasdaq OMX First North i juni förra året och kan idag 
erbjuda en medicintekniskt klassad produkt (”TripleA”) för tidig upptäckt, vård 
och efterbehandling av alkoholberoende. Bolaget har slutit avtal med en rad 
kommunala och privata vårdgivare och behandlingshem, men ämnar nu skala 
upp försäljningsverksamheten väsentligt.  
 
”Vi ser ett växande generellt intresse för TripleA och vår behandlingsmodell, men 
också specifikt att de vårdgivare som haft möjlighet att testa vår produkt väljer att 
göra ytterligare inköp efter att ha sett goda behandlingsresultat”, säger bolagets 
nya VD Henrik Nordlindh i en kommentar. 
 
Det kapital som tillförs genom emissionen kommer främst att användas till att 
skala upp säljorganisationen och bolagets marknadsföring av befintliga och 
kommande produkter. 
 
Villkoren i sammandrag: 
 
Emissionsvillkor: 1 aktie ger rätt att teckna 1 ny aktie 
Teckningstid: 24 maj 2016 – 10 juni 2016 
Teckningskurs: 3,00 kronor per aktie 
Maximalt antal: 6 265 026 aktier 
Emissionsbelopp: 18 795 078 kronor 
Antal aktier före emissionen: 6 265 026 aktier 
Övertilldelningsoption: 4 200 000 kr dvs 1 400 000 st aktier 
Handel med teckningsrätter: 24 maj 2016 – 8 juni 2016 
 
Handel med BTA: 25 maj 2016 till och med det att emissionen har registrerats 
hos Bolagsverket. 
 
 



             

 

 

 
 
Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter finns att 
ladda ner från www.eminova.se , samt på bolagets hemsida 
www.kontigocare.com. Alternativt kan teckning ske online med  
e-legitimation via http://www.eminova.se/emissionsuppdrag . 
 
Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information 
om teckningsåtagande finns att ta del av i upprättat memorandum tillgängligt på 
Kontigo Cares hemsida.  

 

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. 

 


