
             

 

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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Kontigo Care och Feelgood 
Företagshälsovård AB tecknar ramavtal 

Kontigo Care och Feelgood Företagshälsovård AB har tecknat 
ramavtal för leverans av Kontigo Cares produkt TripleA. Feelgood 
Företagshälsovårds kundkrets omfattar ca 10 000 företag med över 
500 000 anställda. 
 
Feelgood Företagshälsovård är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och erbjuder 
ett brett spektrum av hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. 
Företaget har ca 500 anställda och levererar hälsotjänster på nära 200 orter över 
hela landet.  
 
”Samarbetet med TripleA ger våra kunder en helt ny möjlighet att erbjuda sina 
anställda med missbruksproblem en bättre vård. Vi tror att detta kan vara en 
viktig pusselbit för oss inom detta område och att den ökade flexibiliteten kan 
vara av nytta både till kunder och medarbetare”, säger Michael McKeogh, 
chefsläkare för Feelgood AB. 
 
”Vi är oerhört glada över samarbetet, som innebär att vi etablerar oss i ett 
segment som är strategiskt viktigt för vår expansion. Arbetsgivare har ett 
rehabiliteringsansvar för missbruk hos sina anställda och här kommer 
kombinationen Feelgood Företagshälsovård och TripleA att spela en stor roll”, 
säger Daniel Benitez, VD på Kontigo Care, i en kommentar. 
 
Avtalet innebär att formerna för användandet av TripleA inom Feelgood 
Företagshälsovård är klara och att samtliga 60 enheter och 60 samarbetspartners 
inom organisationen nu kan börja beställa produkter från Kontigo Care. Avtalet 
specificerar inget kvantifierat ordervärde men Kontigo Care bedömer att avtalet 
inom kort kommer generera succesivt ökade rörelseintäkter för bolaget. 

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 


