
             

 

 

 

 
 
 
PRESSMEDDELANDE  
den 8 mars 2017 

 

Kontigo Care finalist till Guldmobilen som  
Do-Gooder of the Year 

Vid den årliga Mobilgalan delas priset Guldmobilen ut till de bästa 
produkterna, tjänsterna och innovationerna inom den svenska 
mobilbranschen. Kontigo Care har blivit finalistnominerad i kategorin  
Do-Gooder of the year. 
 
Vinnarna utses av en jury som består av mobilexperter, branschfolk och journalister som 
bland de tävlande bidragen utser en vinnare i varje kategori. Tidigare vinnare av 
Guldmobilerna inkluderar Candy Crush-skaparen King, Spotify, Zound Industries, 
Skype, Telenor, Ericsson, Comviq och många fler svenska företag, samt internationella 
aktörer som lyckats i Sverige, såsom Netflix, Samung, Nokia och Apple. 
 
Årets finalister i kategorin Do-Gooder of the year (tidigare Mobile for Good) presenteras 
med orden: ”We all love people that help, care and consider our and others wellbeing. 
The finalists in this category are just that type of companies. They have developed 
solutions for the greater good which save lives and assist those in need of extra care.” 
 
”Det är oerhört roligt att det vi gör för att förändra beroendevården uppmärksammas 
med denna ärofyllda nominering. Under året som gått har vi fått ta del av många 
erfarenheter av hur TripleA hjälpt människor till ett nyktert liv. Vi är övertygade om att 
vår eHälsoplattform med prediktiva analyser och Internet of Things som viktiga 
komponenter kommer att fortsätta hjälpa många fler människor och nomineringen är ett 
värdefullt erkännande av vårt arbete”, säger Maria Winkvist, produktchef, Kontigo Care. 
 
Priset delas ut den 16 mars. Övriga nominerade i kategorin Do-Gooder of the Year är 
Innoscentia AB och Carl AB. För mer information om Mobilgalan och Guldmobilen, 
vänligen besök http://businessforreal.se . 
 
Styrelsen för Kontigo Care bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av 
kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via 
offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter. 
 
 
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. 


