
             

 

 

 

 
 
 
PRESSMEDDELANDE  
den 5 januari 2017 

 

Kontigo Care har genomfört tilldelning i 
optionsprogram 

Enligt beslut från extra bolagsstämma i Kontigo Care den 16 december 2016 
har nu tilldelning skett av 550 000 teckningsoptioner till VD, medlemmar i 
ledningsgrupp och nyckelmedarbetare enligt teckning på teckningslista. 
 
Samtliga 14 personer som omfattas av optionsprogrammet valde att teckna 100 procent av 
antalet erbjudna optioner, innebärande att Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh har 
tilldelats 275 000 teckningsoptioner, medlemmar i ledningsgruppen har tilldelats 
sammanlagt 240 000 teckningsoptioner och nyckelmedarbetare har tilldelats sammanlagt 
35 000 teckningsoptioner.  
 
Extra bolagsstämma i Kontigo Care den 16 december 2016 beslutade att genom en 
riktad emission emittera högst 685 000 teckningsoptioner av serie 2016-2018, 
innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst  
77 840,66 kronor. Betalning av teckningsoptionerna har erlagts med 0,20 kronor 
per teckningsoption, vilket har beräknats med tillämpning av Black & Scholes 
värderingsmodell av en oberoende värderare. Varje teckningsoption medför rätt till 
teckning av 1 ny aktie i bolaget till teckningskurs om 9 kronor per aktie. Teckning av 
aktier med stöd av teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och 
med den 3 december 2018 till och med den 14 december 2018. Såsom skäl för 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt har styrelsen för bolaget bedömt det 
angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för ledande 
befattningshavare, medlemmar i ledningsgruppen och nyckelmedarbetare i bolaget 
vad avser bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar 
målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. För fullständig detaljerad 
information om optionsprogrammet hänvisas till kallelsen till stämman och de 
fullständiga beslutsunderlagen, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats 
www.kontigocare.com . 
 
Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com   
IR- och pressfrågor: Annika Johansson, IR-ansvarig 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. 


