
            

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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Henrik Nordlindh ny VD för Kontigo Care 

Kontigo Cares styrelse har beslutat att utse Henrik Nordlindh till ny 
VD för Kontigo Care AB. Henrik Nordlindh tillträder sin anställning 
den 16 maj 2016 och efterträder Kontigo Cares grundare Daniel 
Benitez som har lett företaget sedan starten 2013. 
 
”Jag ser fram emot att tillsammans med högt kompetenta medarbetare få driva 
utvecklingen av Kontigo Care till att bli den ledande leverantören av mobila 
lösningar för beroendevård. De senaste åren har en stabil grund byggts genom 
innovativ produktutveckling och rekrytering av spetskompetens. Företaget går nu 
in i en mer kommersiell fas och jag bedömer marknadsförutsättningarna som 
mycket goda för betydande framgångar”, säger Henrik Nordlindh. 
 
Henrik Nordlindh kommer närmast från en tjänst som VD på Ellman Produkter 
AB, ett företag som distribuerar medicintekniska och dentala produkter. 
Dessförinnan har Henrik haft ett flertal ledande befattningar inom internationell 
marknadsföring och försäljning. 
 
”Vi är mycket nöjda över att ha rekryterat Henrik Nordlindh till Kontigo Care. 
Efter drygt två år av fokus på produktutveckling och lansering av TripleA befinner 
sig Kontigo Care i en fas där fokus ligger på vidareutveckling, försäljningstillväxt 
och lönsamhet. Henriks erfarenhet av ledarskap, resultatorientering och 
bakgrund från svensk och internationell affärsutveckling kommer att leda 
Kontigo Care till de högt uppsatta målen och positionera bolagets produkter inom 
framtidens beroendevård”, säger Rune Löderup, styrelseordförande i Kontigo 
Care.  
 
Daniel Benitez kommer fortsätta att ha en aktiv roll i Kontigo Care och kommer 
huvudsakligen att arbeta med affärsutveckling, media och ägarfrågor.   

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 


