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Något sämre 

kvartal  
Totalt sett fortsätter Kontigo Care att utvecklas väl även om det 
andra kvartalet 2018 var sämre än väntat. Längre processer hos 
kunderna har påverkat negativt, delvis som en följd av det 
uppkommande valet. En stark finansiell ställning efter 
emissionen bör räcka till lönsamhet mot slutet av året.  

 rapporterade en bra tillväxt under det andra 

kvartalet 2018 även om det blev något lägre än vi väntat oss i 

vår förra rapport. I samband med affärsuppdateringen i juni 

kunde vi dock misstänka att så kunde bli fallet. Vi tror ändå att 

affärscaset är på rätt väg även om det nu ser ut att ta något 

längre tid. Tillväxten i antalet kommuner blev något lägre än 

vad vi väntat oss på 70 mot vår prognos om 72. Samtidigt har ytterligare kommuner 

tillkommit efter perioden och ligger på 76 stycken. Då ytterligare säljare har anställts 

samt att de temporära effekterna som vi bedömer var kortsiktiga, valet och GDPR 

är några av dessa, klingar av kommer bolaget fortsatt att utvecklas i positiv riktning 

tror vi.  

Omsättningen exklusive aktiverade utgifter kom in på 3,2 miljoner kronor i kvartal 

2/2018 mot vår prognos på 4,3 miljoner. Vi känner oss ändå komfortabla med den 

långsiktiga tillväxten och potentialen i produktfloran. Vi justerar ned omsättningen 

något baserat på lägre antal licenser per kund. Det finns dock en potential att detta 

förändras till ett mer positivt scenario under hösten när de tillfälliga effekterna 

klingar av. Med tanke på de insatser som görs internt för högre lönsamhet finns 

alltjämt en möjlighet att bolaget kan bli kassaflödes positivt under det fjärde 

kvartalet 2018.  

Med våra något reviderade prognoser får vi fram ett aktievärde på 5,0 (5,4) kronor 

per aktie i vårt bas-scenario. En känslighetsanalys visar på alltifrån 1,0 (1,0) i vårt 

Bear-scenario till 8,4 (8,7) kronor per aktie i vårt Bull-scenario.  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MSEK 2016 2017 2018p 2019p 2020p 2021p 

Omsättning 2,2 8,6 16,9 43,7 64,4 73,5 

Rörelseresultat -19,2 -14,0 -8,8 8,0 21,3 25,2 

Årets resultat -19,6 -14,4 -8,8 6,2 16,9 20,2 

Resultat per aktie, kr neg. neg. neg. 0,3 0,7 0,9 

P/E-tal, ggr n.m. n.m. n.m. 13,9 5,2 4,2 

Källa: Kontigo Care, Jarl Securities. 
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Datum: 28 augusti 2018 

Analytiker: Mats Hyttinge, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Kontigo Care AB 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Henrik Nordlindh 

Styrelseordförande: Ove Joanson 

Marknadsvärde: 83 MSEK 

Senast: 3,5 

Kort om Kontigo: Kontigo Care har utvecklat en e-

Hälsoplattform för beroendevård. Previct® 

består av ett antal avancerade algoritmer, 

AI-drivna prediktionsmotorer och 

kommunikationslösningar samt de två 

plattformsapplikationerna Previct® Alcohol 

och Previct® Gambling. Dessa applikationer 

adresserar en värdemässigt stor marknad i 

Sverige och världen. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget är aktivt inom en nisch där kon-

kurrensen är begränsad till dyr traditionell 

beroendevård.  

 

Detta skapar stora möjligheter att förändra 

en bransch där kostnaderna för varje patient 

är höga och återfallsrisken stor. Previct® 

har visat på goda resultat både på att hålla 

nere kostnader och återfall. 

 

 

Risker och 

svagheter: 

Risken ligger främst i att utrullningen till 

kund går för långsamt samt att användarna 

inte anammar konceptet. Då detta är ett nytt 

sätt att arbeta med beroendevård finns det 

risk för motstånd från beställarna initialt tills 

tillräckligt bevis för nyttan finns. Bolaget har 

nyligen justerat sin affärsmodell för att 

anpassa sig till kundernas reella behov. 

 

 

 

  

Värdering: Bear Bas Bull 
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4,0 kr

8,4 kr

5,0kr

1,0 kr1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

sep-17 jan-18 apr-18 aug-18 dec-18



 

3 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

KONTIGO CARE 

28 augusti 2018 

Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Henrik Nordlindh har en försäljnings- och 

marknadsbakgrund från andra sektorer. Henrik har 

ingen tidigare erfarenhet som vd på ett börsnoterat 

bolag. Styrelseordförande Ove Joanson är tidigare vd 

och styrelseordförande på Sveriges Radio, och bland 

styrelseledamöterna återfinns Jan Fock, tidigare 

styrelseordförande på Länsförsäkringar AB och 

grundare av Agria. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Det har skett förändringar på ägarsidan där ny största 

ägare i bolaget nu är Dannevik Nygaard. Vd Henrik 

Nordlindh är tionde största ägare i bolaget. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Ytterligare en riktad emission gjordes under det första 

kvartalet 2018 på 9,8 miljoner kronor. Detta bör göra att 

bolaget kommer att kunna nå lönsamhet mot slutet av 

2018. Koncernens likvida medel uppgick till 11,6 miljoner 

kronor per 30 juni 2018. 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Kontigo Cares eHälsoplattform Previct® är ensam på 

marknaden inom sitt segment. Alternativet är i första hand 

fortsatt traditionell vård. Potentialen är avsevärd då både 

alkoholism och spelberoende är stora samhällsproblem 

som är dyra att behandla på ett traditionellt vis. 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Att sluta avtal med de svenska kommunerna ser ut att 

fortsatt gå bra. Utmaningen för bolaget blir att nå 

tillräcklig användning av Previct® hos de kunder som 

tecknat kontrakten. Externa faktorer (valet, GDPR mm) 

hos kommuner är en ökad risk. 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Ett digitalt verktyg i missbruksvården 
De svenska kommunerna har via socialtjänsten ett ansvar för att vårda och 

rehabilitera alkoholister och förhindra dem att återfalla i missbruk enligt 

Socialtjänstlagen. Men även arbetsgivarna har ett påfallande stort ansvar för 

rehabiliteringvården för sina anställda. Enlig Socialstyrelsen finns det 1 miljon 

personer i Sverige som har alkoholproblem medan 300 000 individer klassas som 

alkoholister.  

Kontigo Care (eller bolaget) har sedan 2014 utvecklat en intressant e-

hälsoprodukt, Previct® Alcohol (tidigare TripleA) som lanserades i färdigt skick i 

oktober 2015 efter endast arton månaders produktutveckling. Detta har varit 

möjligt tack vare att stora finansiella resurser tillfördes under denna period. Syftet 

med systemet är att underlätta vårdarbetet och reducera antal återfall. 

Produkten består av en sensor (alkoholmätare) där patienten via en mobiltelefon 

och en molntjänst dirigerar resultaten till en vårdportal som samtliga kunder får 

tillgång till. Alkoholmätaren är utvecklad för precision och ger utslag på mycket 

små mängder alkohol i kroppen. Mätaren kan mäta synnerligen låga alkoholhalter 

långt under 0,2 promille (som är gränsen för rattfylleri).  

För att säkerställa användarens identitet tas en bild vid tillfället när denne blåser i 

alkomätaren. Vid varje tillfälle svarar även användaren på ett antal frågor som 

möjliggör för systemet att på förhand flagga för vårdgivaren om patienten löper 

ökad risk för återfall. 
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Så fungerar Previct®-plattformen (alcohol & gambling) 

 

Källa: Kontigo Care, Jarl Securities 

 
Hög försäljningstillväxt  
Bolagets försäljningstillväxt har historiskt varit mycket snabb även om tillväxttakten 

denna gång mätt kvartal på kvartal var svagare än väntat så kommer det troligen 

hända mycket under resten av 2018. I samband med rapporttillfället för det andra 

kvartalet 2018 var 76 (66) av 290 svenska kommuner kontrakterade där Uppsala 

och ytterligare tre kommuner har en befolkning överstigande 100 000 innevånare. 

Därtill finns ett 20-tal kunder inom företagshälsovården, behandlingshem och 

privata vårdgivare. Samtidigt pågår ett 70-tal försäljningsprocesser ute hos 

potentiella kunder. I april 2017 slöt Kontigo Care ett avtal med 

Nämndemansgården kopplat till deras produkt Absolut Secure, där antal sålda 

Previct® Alcohol är avhängigt mottagandet av den tidigare nämnda produkten. 

Nämndemansgården behandlar själva och via cirka 15 partners årligen 1 000 

missbrukande patienter och har därmed omkring 10 procent av den svenska 

marknaden. I oktober 2017 tecknade Kontigo Care ett avtal med Avonova Hälsa 

AB för deras samtliga enheter och samarbetspartners. Avonova har enheter på 

120 orter i landet med en kundkrets om cirka 12 000 företag och kommuner med 

totalt 850 000 anställda. 

Utveckling och klinisk studie 
Kostnaden för den snabba expansionen summerade sig till cirka 50 miljoner 

kronor, räknat före bolagets senaste nyemission i juni 2017 på 12 miljoner kronor. 

Då bolaget har tagit in ytterligare 9,8 miljoner i en emission under det första 

kvartalet 2018 blir det cirka 72 miljoner kronor. Förutom nyemissioner har bolaget 

blivit beviljade 4,7 miljoner kronor i forsknings- och utvecklingsbidrag från 

VINNOVA, år 2014. Dessa pengar finansierar även den pågående studien i 

samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården. Denna 

studie som publicerade ett första resultat i mars 2018 har etablerat en digital 

biomarkör för alkoholberoende. Detta resultat är ytterst positivt då denna har 

potential att ersätta den traditionella biomarkören som används internationellt idag 

för bedömning av nykterhetsstatus hos patienter under behandling. Detta 
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fördelaktiga resultat bör rimligen underlätta försäljningen. Många av bolagets 

anställda har tidigare jobbat på GE Healthcare och har därmed kunskap kring 

forcerade produktlanseringar. Nästan hela personalstyrkan i Kontigo Care har en 

akademisk examen. Av dagens femton anställda finns fem på sälj/marknad, tre 

inom mjukvara, två på support, ytterligare två inom forskning inräknat teknik och 

hårdvara samt en produktchef, finanschef samt VD. 

Uppdaterad intäktsmodell i slutet av 2017 

Under slutet av 2017 har bolaget uppdaterat sin affärsmodell. Den nya modellen 

innebär ett mer flexibelt upplägg där köparen, oftast kommunen, nu fortfarande 

köper en licens. Skillnaden består främst i att kommunen efter rengöring av 

utrustningen kan byta användare utan att göra om hela processen. Detta kommer 

troligen att öka användandet hos kunden och då i förlängningen ge ytterligare nya 

licenser då verkliga nyttan av Previct® plattformen kommer fram. Vad vi förstår 

kan kommunen i en licens använda både Previct® Alcohol och Gambling till 

samma patient i kombination eller enskilt beroende på vilken lösning som 

efterfrågas.  

Bolaget kommer även fortsättningsvis att tjäna pengar genom att vårdgivaren 

betalar en licensavgift. Dock har den ökade flexibiliteten givit bolaget möjlighet att 

höja priserna per licens. Priset kommer att variera med kontraktslängd, där 3950 

kronor per månad är priset för tre månaders licensen. För det lägre priset 3450 

kronor per månad gäller en bindningstid på 12 månader. Under de närmaste åren 

räknar vi med att det främst är 3 månaders licenser som gäller, dock med den 

ökade flexibiliteten skulle det inte överraska om 12 månaders licenser kommer att 

öka starkt. Forskning visar dessutom att risken för återfall reduceras kraftigt om 

användaren varit nykter i tolv månader. Detta talar för att behandling med systemet 

bör pågå under en så pass lång period som tolv månader.   

En stor fördel med Previct® -plattformen är att den är skalbar. Kontigo Care har 

tidigare lanserat Previct® Gambling som är en anpassning till spelmissbruk, vilket 

beteendemässigt påminner ganska mycket om alkoholmissbruk. Denna applikation 

kommer nu att även inkluderas i licenserna, dvs en licens gäller hela plattformen 

och inte bara en applikation. Detta kommer att underlätta införsäljningen markant 

då det är ungefär samma kunder som Previct® Alcohol det vill säga svenska 

kommuners socialtjänst, behandlingshem etc. Ungefär 2 procent av den svenska 

befolkningen mellan 16 och 84 års ålder (motsvarande cirka 134 000 personer) 

anses vara spelberoende. Med tanke på att riksdagen har beslutat att 

kommunerna har ett ansvar att förebygga spelmissbruk på samma sätt som de har 

ansvar för att motverka alkohol- och drogmissbruk. Det finns därför goda skäl att 

anta att även Previct® Gambling kommer kunna uppvisa tillväxt som enskild 

produkt hos kommunerna framöver.  

Bolaget överväger även att på sikt applicera systemet med inriktning på andra 

beroenden, vilket totalt då skulle skapa flera applikationsområden för Previct® 

enligt nedanståendediagram. 
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Schematisk bild över potentiella användningsområden för Kontigo Cares eHälso-plattform. 

 

Källa: Kontigo Care, Jarl Securities 

 

Bolagets uppdaterade affärsmodell 
Kontigo Care satsar initialt helt och hållet i Sverige, primärt mot landets 290 

kommuner men även mot behandlingshem, företagshälsovård och privata 

vårdgivare. Oavsett är det ofta kommunerna som finansierar även de privata 

behandlingshemmen i respektive kommun, så försäljningen inriktas primärt mot 

respektive kommuns socialtjänst. Företagshälsovården är däremot finansiellt mer 

fristående från de lokala kommunerna och här är bland annat Nämndemansgården 

en utmärkt ingång som tidigare nämnts. 

Bolagets intäkter uppgår till mellan 3 450 - 3950 kronor per månad när väl 

Previct® plattformen är ute hos kunderna. Det motsvarar ungefär 41 400 kronor 

(12 mån licens) per år om patienten använder produkten i ett år, vilket 

rekommenderas. Förändringen mot tidigare är att behandlingen kan avbrytas när 

som helst i motsats mot tidigare då detta kunde ske efter en tre månaders period. 

Fördelen är att kommunen kan använda produkten mot en ny patient relativt 

omgående efter rengöring.  Kontigo Care äger produkten och mjukvara, eftersom 

detta är en hyrlösning för kunden.  

Det kan i ett nästa steg bli aktuellt att försöka sälja Previct® plattformen i andra 

länder i Europa, men några länder utanför denna region utvärderas också. En 

genomlysning pågår nu vilka länder primärt i Europa som har ett likartat 

ersättningsystem (och därmed incitament) som det svenska. Försäljningen i andra 

länder än Sverige kommer sannolikt att ske via distributörer. Detta då kostnaden 

att bygga upp en lokal organisation kan vara svår att motivera då den sannolikt 

skulle hamna omkring tio miljoner kronor per ny etablering. Kontigo Care har CE-

märkning, vilket innebär att inga ytterligare tillstånd krävs vid etablering i övriga 

Europa. De övriga nordiska marknaderna (Danmark, Norge och Finland) motsvarar 

cirka 1,5 gånger så stor marknad som Sverige baserat på antal innevånare, alltså 

cirka 75 000 patienter.  
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Tänkbara kunder utanför landsetableringarna skulle kunna vara Betty Ford-kliniker 

(baserade i USA), men som har systerkliniker i Europa enligt ett franchise-koncept. 

Dessa och liknande internationella behandlingshemskedjor i Europa skulle kunna 

vara potentiella kunder för Previct ®. Det skall dock understrykas att detta inte har 

diskuterats med eller kommunicerats av bolaget själva. 

Marknad 
Kontigo Cares intäkter under andra kvartalet 2018 blev totalt 3,9 miljoner kronor 

en ökning från 1,7 miljoner kronor för motsvarande kvartal 2017. 

Nettoomsättningen exklusive aktiverade kostnader blev 3,2 miljoner kronor för det 

andra kvartalet 2018. Det var lägre än vår prognos på 4,3 miljoner före rapporten 

främst hänförligt till temporära effekter som kommer att klinga av under de två 

resterande kvartalen.  

Vi förväntar oss nu en total omsättning på 16,9 miljoner för helåret 2018. Vår 

bedömning är fortfarande att Kontigo Care kommer att nå break-even 

resultatmässigt under andra halvåret 2018 även det blir mot slutet av året. Då 

bolaget har anställt ytterligare säljare tror vi att detta kommer att kunna driva 

försäljningen särskilt under det andra halvåret. Den förändrade affärsmodellen har 

potential att öka användningen hos kund och där med även driva intäkterna för 

Kontigo Care. Marknadsstorleken i Sverige har beräknats baserat på ett 

användande i Tranås kommun med 13 patienter på omkring 18 000 innevånare till 

mellan 6000 och 7000 enheter i Sverige bland kommunerna och totalt cirka 

10 000 licenser inklusive behandlingshem och arbetsgivare.  

En behandling på ett vårdhem för alkoholmissbrukare kan kosta mellan 80 000 och 

120 000 kronor. I genomsnitt brukar två till tre sådana behandlingar krävas för att 

uppnå varaktig nykterhet hos den patient som vårdas. Sparincitamentet för 

kommunerna är alltså betydande. Previct® Alcohol gör så att alkoholmissbrukarna 

kan monitoreras och erbjuds vård på ett bättre sätt än via tidigare vårdmetoder. 

Dessutom ger resultaten bra underlag för att göra en prognos på återfallsrisken i 

det enskilda fallet. Tre till fem nykterhetstester om dagen ingår, liksom frågor som 

patienten ska besvara. Det råder brist på objektiva data i den svenska 

missbruksvården. Här kan Kontigo Cares modul som mäter alkoholhalt fylla en 

funktion, eftersom den kompletterar mycket av den subjektiva intervjuprocessen 

mellan patienter och vårdgivare.  

De årliga samlade vårdkostnaderna för alkoholmissbrukare inklusive de återfall 

som sker i 80 procent av fallen beräknas till 35 miljarder kronor i Sverige enligt 

Socialstyrelsen (siffran är från 2003) samt uppskattningsvis 3 500 miljarder kronor i 

Europa. Alkoholpåverkade personer står också för en mycket hög andel av 

samtliga trafikolyckor.  
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Beräknade kostnader för olika drogmissbruk enligt brittiska ISCD 

 

Källa: ISCD 2010, Jarl Securities 

 

Nu tillkommer segmentet spelberoende där den svenska marknaden uppskattas 

vara värd omkring 50 miljoner kronor. Det återstår att se hur det nya lagkravet från 

1 januari 2018 får för genomslag hos de svenska kommunerna. De kommer att ha 

ett ansvar för denna vård gentemot kommuninnevånare, vilket innebär att det i 

praktiken är samma personer hos kommunerna som kommer att ta besluten som 

för alkoholvården. Men det är inte säkert att detta initialt ger upphov till så många 

inköp av produkter som Previct® Gambling. I samband med att lansering nu sker 

för Previct® Gambling kommer även utbildning för denna applikation att ske i 

kommunerna. Då utbildning är en av de främsta faktorerna för 

försäljningsframgång har den nya affärsmodellen ökat sannolikheten för att 

Previct® Gambling kommer att lyckas komma till användning hos kund då det säljs 

som plattform istället för som enskild produkt. Den nya plattformen Previct ® 

kommer att öka möjligheterna för merförsäljning, då både Alcohol och Gambling 

kan säljas som ett paket till samma kund och användas som de behagar i olika 

kombinationer.  

Konkurrenssituation 
Den huvudsakliga konkurrensen utgörs av de traditionella behandlingsmetoderna, 

att kommunernas socialtjänst och behandlings-hemmen fortsätter med dagens 

traditionella vårdmetoder. Dessa inkluderar fler intervjuer med patienterna med 

osäkert slutresultat.  

Därtill finns olika typer av medicinsk behandling mot alkoholabstinens med olika 

kombinationer av förskrivna mediciner (som diazepam, oxazepam och tiamin med 

flera). Behandlingen påbörjas när patienten är bekräftat nykter enligt uppmätt 

resultat via en alkoholmätare och tas alltså i bruk i ett senare skede än Previct® 

Alcohol. Vidare handlar det då ofta om patienter i sluten vård.  
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Den svenska kriminalvården kan installera en alkoholmätare inköpt från ett 

israeliskt företag hos intagna fångar under deras permission i hemmet. Mätaren är 

då förinställd så att den känner igen patientens ansikte och piper enligt ett 

slumpmässigt schema när prov skall tas.  

I USA finns ett bolag som heter Soberlink med säte i Kalifornien. Soberlink 

utvärderar en etablering i Nederländerna, som i så fall skulle bli företagets första 

etablering i Europa. Detta bolag anser vi vara mest likt Kontigo Care och deras 

produkt illustreras i bilden nedan. 

Illustration över Soberlinks alkoholmätare (svart) som liksom Kontigo Care är kopplad till en portalsida. 

 

Källa: Soberlink, Jarl Securities 

 

Alkoholmätare inriktade mot trafiknykterhet är en annan, men angränsande sektor 

med betydligt högre konkurrens och mer pressade priser. Här finns aktörer som 

marknadsledande Dräger (ett tyskt bolag), svenska Dignita Systems (numera med 

utländska ägare) och andra bolag. 

Ledande befattningshavare  

Vd  
Henrik Nordlindh, född 1972. Anställd sedan maj 2016. Henrik har en lång 

erfarenhet av affärsutveckling där han tidigare var vd för Åhrén Dental Consult 

2014 till 2016 och marknadschef på samma företag 2012 till 2013. Dessförinnan 

var Henrik vd för Select Wellness 2006 till 2011. 

CFO 
Jonas Saric, född 1972. Jonas kommer närmaste från en tjänst som CFO och 

affärsområdeschef på AVTECH Sweden AB. Han har sammanlagt 20 års 

erfarenhet av kvalificerade finans- och marknadsbefattningar inom sektorerna 

digital kommunikation, försäljning av industriella produkter samt IT.   
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Försäljningschef 
Stefan Helander, född 1955. Lång erfarenhet främst från affärsutveckling och 

ledarskapsfrågor inom försäkringsindustrin (både nationellt och internationellt), där 

han bland annat ledde Skandia Internationals och Hannover Re:s expansion i 

Central- och Östeuropa 

Forskningschef 
Markku Hämäläinen, född 1958. Specialist i avancerad dataanalys med 

kemistexamen och avhandling i multivariat dataanalys. Han har jobbat över 20 år 

som seniorforskare på Biacore AB och har varit drivande för ett flertal biosensorer 

för Forskning och utveckling för läkemedel.  

Produktchef 
Maria Winkvist, född 1976. Maria är fil.dr. och har en bred erfarenhet av forskning 

och utveckling inom Life Science men även inom akademi. Hon har tidigare varit 

forskare, projektledare och applikationsansvarig på GE Health Care Life Sciences i 

Uppsala.   

Mjukvaruchef 
Fredrik Remaeus, född 1972. Fredrik är datavetare med lång erfarenhet av 

produktutveckling inom regelstyrda sektorer. Han har tidigare varit systemarkitekt, 

teknikansvarig mm på GE Health Care under åren 2003 till 2015. 

Teknisk Chef 
Annika Lindgren, född 1959. Annika har lång erfarenhet inom produktutveckling. 

Hon har i ledande befattning medverkat till att sju produktplattformar etablerats på 

marknaden inom Life Science. Har tidigare jobbat på Amersham, Pharmacia 

Biotech och GE Healthcare. 

Styrelseordförande 
Ove Joanson, född 1947, valdes till ny ordförande på bolagsstämman i maj 2018. 

Han har lång erfarenhet av mediabranschen som bland annat USA-korrespondent 

samt VD och styrelseordförande för Sveriges Radio. Han har även varit Europachef 

för Schibsted. Han har ett aktieinnehav i Kontigo Care uppgående till 105 000 

aktier.  

Styrelseledamöter 
Alexander Benitez, född 1979, har gedigen erfarenhet av affärsutveckling, 

projektledning och digital marknadsföring från FMCG:s segment. Han driver för 

närvarande en digital byrå med 18 anställda.  

Jan Fock, född 1949 var fram till nyligen arbetande styrelseordförande i 

Länsförsäkringar AB. Grundare och styrelsemedlem i Agria. Han har även haft ett 

antal andra kvalificerade styrelse- och operativa uppdrag i svenskt näringsliv.  
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Juha Thümer, född 1972, är en av de största ägarna i bolaget. Han har en gedigen 

erfarenhet av projektledande befattningar inom IT och system-utveckling.  

Agneta Bergvall, född 1954. Hon har lång erfarenhet från Life Science-industrin i 

Uppsala. Senast jobbade hon som VD för Kemwell, en kontraktstillverkare av 

läkemedel. 

Michael Collaros, född 1970. Serieentreprenör inom high-tech och medgrundare 

och tidigare VD för Aifloo. Fokus mot AI med ett gediget nätverk inom detta 

område internationellt. 

 

De tio största ägarna per 2018-06-30 

    

  %, Kapital 

Dannevik Nygaard 6,6% 

Avanza Pension  5,1% 

Nordnet Pensions 3,20% 

Ulf Tidholm 2,6% 

Anders Staaf  2,6% 

Anders Andersson 2,4% 

Juha Thümer 2,2% 

Ulf Staaf 2,0% 

Tobias Fröberg 1,7% 

Henrik Nordlindh 1,5% 
 

 

Största enskilda ägare är nu Dannevik Nygaard med 6,6 procent. Bland de tio 

största ägarna märks även Juha Thümer samt VD Henrik Nordlindh som är tionde 

största ägare i bolaget. Avanza- och Nordnet pension är ett samlingskonto för ett 

flertal privatkunder till banken. 
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Risker 
Det finns ett antal faktorer som kan utgöra eller utgör risker för Kontigo Cares 

verksamhet.  

Annat företag hävdar patent 

Det finns ett företag som heter Alcosystems som hävdar att Kontigo Care gjorde 

patentintrång när TripleA togs fram. Två oberoende utredningar har visat att inget 

patentintrång gjorts och det föreligger ingen rättstvist. Nu förefaller detta företag 

inrikta sig mer mot konsumentmarknaden. 

Produktansvar 

En produkt som Previct® kan i egenskap av en hälsovårdsprodukt få 

skadeståndsanspråk riktade mot sig. Kontigo Care har tecknat en företags-

försäkring som i görligaste mån skall täcka sådana kostnader om de skulle 

uppkomma.  

Hantering av känsliga personuppgifter 

Lagar och bestämmelser har införts i många länder som påverkar hur 

personuppgifter får inhämtas och lagras inklusive krav på att dessa uppgifter ska 

vara dataskyddade. I de databaser där samtliga svenska kommuner är 

uppkopplade via en portal är patienterna anonymiserade. Hanteringen av sådana 

personuppgifter kostar givetvis pengar för bolaget. Det finns en risk att dessa 

kostnader ökar ytterligare genom nya krav. 

Beroende av nyckelmedarbetare 

Kontigo Care har haft finansiella resurser till att bygga upp en stark egen 

organisation inom såväl forskning, som produktutveckling, marknadsföring och 

administration. Förmågan att behålla personalen och vid behov kunna rekrytera 

ytterligare nyckelpersoner är en framgångsfaktor. Inom forskning och 

produktveckling krävs ett speciellt kunnande. 

Konservativt inköpsbeteende hos svenska kommuner 

Den största risken för Kontigo Cares fortsatta expansion är att den dominerande 

kundgruppen, svenska kommuner, visserligen är säkra betalare men att beslut om 

inköp av nya produkter och tjänster kan dra ut på tiden. Kommunernas 

förvaltningar brukar vara satta under sparbeting. Socialsekreterarna kan också 

förespråka traditionella vårdterapier eftersom de är vana vid och utbildade för 

detta. 

Begränsad användning av Previct® när den sålts in 

Även om Kontigo Care säljer plattformen till kunderna kan användningen bli 

begränsad. Det finns en risk att produkterna och plattformen av olika skäl inte 

används på ett optimalt sätt av beställarna när de väl är ute på 

socialförvaltningarna och behandlingshemmen, dock skall den nya affärsmodellen 

förbättra denna situation.  
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Investment Case 
Värdering  

Kontigo Care har en färdigutvecklad produkt och plattform där försäljningen nu 

tagit fart. Vi utgår från att intäkterna nu snabbt kan öka med ett 

nettomarginalbidrag på omkring 83 procent (vilket inte bekräftas av företaget). Vi 

modellerar med att denna ökning fortsätter till dess att break-even, relativt 

bolagets nuvarande årliga driftskostnader på runt 23 miljoner kronor, nåtts.  

Nu är cirka 300 av företagets licenser ute hos kommunerna och priset ligger 

mellan 3450 till 3950 kronor per månad per licens (tidigare per brukare). I och med 

förändringen av affärsmodellen och prishöjningen har antalet licenser som krävs 

för break-even justerats ned till 550 enheter (700). Dessa licenser motsvarar cirka 

24,5 miljoner kronor i årliga intäkter och utgör break-even för företagets resultat. Vi 

tror att denna nivå nås under andra halvåret 2018. 

Behov av tröskelinvesteringar tror vi infinner sig först om och när Kontigo Care 

skulle nå en årsvis försäljning om minst 35 miljoner kronor och då fortfarande vara 

begränsade till någon eller några extra miljoner kronor per år i driftskostnader. Ett 

inträde på någon marknad utanför Sverige skulle också generera 

uppstartkostnader om bolaget skulle sätta upp en egen lokal organisation där 

(vilket inte är huvudspåret). 

Det bokförda egna kapitalet i Kontigo Care-koncernen uppgick till cirka 20 miljoner 

kronor per 30 juni 2018  

Med den tidigare emissionen i år bedömer vi att kapitalet kommer att räcka till dess 

att lönsamhet nås. 

Vi har gjort en diskonterad kassaflödesmodell nedan för att uppskatta ett motiverat 

värde på Kontigo Care-aktien. Vi modellerar med ett bas-scenario och gör även en 

känslighetsanalys med ett optimistiskt (Bull) respektive pessimistiskt (Bear) intäkts- 

och resultatscenario. 
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DCF-värdering           

  2018p 2019p 2020p 2021p Slutvärde 

Omsättning 16,9 43,4 64,0 73,1   

Rörelseresultat -8,8 7,7 21,0 25,6   

Rörelsemarginal -52% 18% 33% 35%   

Skatt 0,0 -1,7 -4,6 -5,6   

            

Investeringar och rörelsekapital-förändr. minus 
avskrivningar 

-1,0 -2,0 -2,0 -2   

            

Fria kassaflöden (FCF) -10 4 14 18 161 

            

Kalkylränta 13,4%, Tillväxt 2%.           

Summa diskonterade kassaflöden 109,4         

            

Nettokassa per 30 juni 2018 8,9         

            

Summa värde eget kapital 118,3         

Hänförligt till moderbolaget 118,3         

Antal aktier (miljoner)* 24         

Riktkurs (kronor) 5,0         

Källa: Jarl Securites 

 

Sammantaget kommer vi fram till ett motiverat DCF-värde på 5,0 (5,4) kronor per 

Kontigo Care-aktie i vårt basscenario. 

Vi har även gjort en känslighetsanalys av vårt basscenario där vi antar lägre (Bear) 

respektive högre (Bull) tillväxt av försäljningsintäkterna. Det får inte oväntat en stor 

påverkan på det motiverade värdet på Kontigo Care-aktien. I det pessimistiska 

scenariot är värdet 1,0 (1,2) kronor eftersom nuvarande aktieägare för en fortsatt 

drift behöver sätta in mer pengar i bolaget. Enligt det optimistiska scenariot ligger 

däremot aktiens motiverade värde på drygt 8,4 (8,7) kronor enligt nedanstående 

sammanställning.  
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Känslighetsanalys DCF-värdering 

            

Känslighetsanalys DCF-värdering           

Försiktigt scenario 2018p 2019p 2020p 2021p Slutvärde 

Omsättning 17 34 54 58   

Fria kassaflöden (FCF) -9,8 -4,2 6,2 5,6 50,4 

Summa diskonterade kassaflöden 24,1         

Summa värde eget kapital 24,1         

Riktkurs (kronor) 1,0         

Optimistiskt scenario 2018p 2019p 2020p 2021p Slutvärde 

Omsättning 22 54 74 88   

Fria kassaflöden (FCF) -5,6 12,6 23,0 30,8 275,7 

Summa diskonterade kassaflöden 198,6         

Summa värde eget kapital 198,6         

Riktkurs (kronor) 8,4         

Källa: Jarl Securities 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera informationens 

riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation 

eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller 

liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för 

mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga 

för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på 

grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger 

möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också 

förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument 

och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Mats Hyttinge äger inte och får heller inte äga inte aktier i det 

analyserade bolaget. 


