
            

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. 

 

 

 
 
 

 
PRESSMEDDELANDE  
den 12 april 2016 
 

 
Årsstämma i Kontigo Care den 12 maj väntas 
fatta beslut om företrädesemission som är fullt 
garanterad 

Styrelsen för Kontigo Care AB föreslår årsstämman den 12 maj 2016 att 
besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga 
aktieägare. Emissionen är garanterad upp till dess högsta belopp om ca 
18,8 mkr genom erhållna tecknings- och garantiförbindelser.  
 
Förslaget i korthet: 
Styrelsen föreslår att Bolagets aktiekapital skall ökas med högst ca 711 934,77 kronor 
genom en kontant nyemission av högst 6 265 026 nya aktier med företrädesrätt för 
befintliga aktieägare. Aktierna ska emitteras till en teckningskurs om 3,00 kronor per 
aktie. Teckningsrätt för de nya aktierna skall med företrädesrätt tillkomma bolagets 
aktieägare registrerade hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 23 maj 
2016. Var och en som är registrerade hos Euroclear Sweden AB som aktieägare per 
avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt per aktie. En (1) teckningsrätt 
berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Detta innebär att en (1) gammal aktie 
berättigar till nyteckning av en (1) ny aktie. Teckning med stöd av teckningsrätter ska 
ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter sker på teckningslista. 
Betalning för aktier som inte tecknas genom betalning ska erläggas senast tre 
bankdagar efter besked om tilldelning. Teckning skall ske under perioden 24 maj – 10 
juni 2016. 
 

För utförligare information om beslutsförslaget hänvisas till bolagets kallelse till 
årsstämma som bland annat finns tillgängligt på bolagets webbplats, 
www.kontigocare.com.  

 

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 


