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Erbjudandet i sammandrag 
Teckningstiden löper från och med den 25 april till och med den 30 maj 2014. Teckningskursen är 
2,50 kronor per aktie. Erbjudandet omfattar 3 500 000 kronor, fördelat på 1 400 000 aktier. 

Värdering av Bolaget är 30,8 miljoner kronor före emissionen, ”pre-money”. 

 

Uttalanden om framtiden 
Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i denna erbjudandehandling återspeglar 

styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiella utveckling. Framåtriktade 

uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som styrelsen gör vid tidpunkten för 

erbjudandehandlingen. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att 

dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. 

 

Definitioner 
I denna erbjudandehandling gäller följande definitioner om inget annat anges: med ”Bolaget” ”Kiwok 

Nordic” eller ”Kiwok” avses Kiwok Nordic AB (publ) med organisationsnummer 556665-3068. 
 

Styrelsens försäkran 
Erbjudandehandlingen har upprättats av styrelsen för Kiwok Nordic AB (publ) med anledning av 

nyemission och utgör en summarisk beskrivning av erbjudandet. I övrigt hänvisas till av Bolaget i 

december 2013 publicerat Investeringsmemorandum för en mer detaljerad beskrivning av Bolagets 

verksamhet.  Informationen i investeringsmemorandumet är i huvudsak aktuell med undantag för 

själva erbjudandet och villkor och anvisningar som framgår av denna handling. Styrelsen for Kiwok 

Nordic AB (publ) är ansvarig för innehållet i erbjudandehandlingen. Här med försäkras att styrelsen 

vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i erbjudandehandlingen, 

såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden. 

 

Stockholm den 22 april 2014 
Kiwok Nordic AB (publ) 

Stefan Holmström  Anders Brinck  Bengt Nielsen  Åke Olsson 
 

Spridning av erbjudandehandlingen 
Aktien är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Inbjudan enligt 

denna erbjudandehandling vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare 

prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Erbjudandehandlingen får inte distribueras i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA eller något 

annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder enligt föreliggande 

mening eller strider mot regler i sådant land. För erbjudandehandlingen gäller svensk rätt. Tvist med 

anledning av innehållet i denna erbjudandehandling eller därmed sammanhängande 

rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol. 
 

Villkor och anvisningar 
Styrelsen i Kiwok Nordic AB (publ) (nedan ”Kiwok” eller ”bolaget”) beslutade den 22 april 2014, med 

stöd av bemyndigande från årsstämman 2013, att genomföra en riktad nyemission utan 

företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen innebär att aktiekapitalet skall ökas med högst  

1 400 000,00 kr genom utgivande av högst 1 400 000 aktier. Aktierna erbjuds till en kurs om 2,50 kr 

per aktie.  
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Teckningskurs 
Teckningskursen är beslutad till 2,50 kronor per aktie. Courtage utgår ej. 

 

Teckningstid 
Teckning av aktier skall ske enligt nedan angivet förfarande under tiden från och med den 25 april 

2014 till och med den 30 maj 2014 kl. 17:00.  

 

Anmälan 
Ifylld anmälningssedel skall skickas per post, fax eller mailas enligt nedan och tillsammans med 

betalning vara Aktieinvest Fondkommission AB tillhanda senast den 30 maj 2014 klockan 17.00. 

Observera att ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan 

avseende. Observera att anmälan är bindande. 

 

Aktieinvest Fondkommission AB 

Ärende: Kiwok 
113 89 Stockholm 

 

Fax: +46 8 506 517 01 Tel: +46 8 506 517 95 

Mail: emittentservice@aktieinvest.se (inskannad anmälningssedel) 

 

Aktieägare bosatta utanför Sverige 
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige kan vända sig till Aktieinvest Fondkommission AB på 

ovanstående telefonnummer för information om teckning och betalning. Observera att erbjudandet 

inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien 

eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder 

än de som följer av svensk rätt. 

 

Leverens 
Leverans av tecknade aktier sker så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket 

beräknas ske omkring två veckor efter sista teckningsdag. 

 

Rätt till utdelning 
De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning 

som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.  
 

Förfarande vid överteckning 
För det fall emissionen övertecknas skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, 

besluta om tilldelning. 

 

Förbehåll 
Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. 

 

Offentliggörande av utfall 
Bolaget kommer efter teckningstidens utgång, så snart det är möjligt, att offentliggöra utfallet i 

emissionen. Utfallet kommer att publiceras på bolagets hemsida www.kiwok.se. 



 
 

4 

 

Hjälp oss att hjälpa fler, EKG monitorering 

kan rädda liv – teckna aktier i Kiwoks 

pågående nyemission 
 

Hjärtproblem är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Enbart i 

Sverige upplever flera hundratusen personer årligen någon typ av 

symtom. En enkel monitorering av hjärtat som kan ske på distans kan 

minska lidande och sänka vårdkostnaderna.  
 

Socialstyrelsen har satt upp mål för att förbättra vården av sjukdomar som drabbar många. 

Målnivåerna är fastställda i de nationella riktlinjerna och är ambitiöst satta, inget Landsting 

når idag upp till målen enligt socialstyrelsen. 

Tillsammans med Dig kan Kiwok se till att många, många fler får den vård de förtjänar.  Vi 

har den produkt som hjärtsjukvården behöver för att förenkla analysen av hjärtpatienter, 

öka inslaget av preventiv vård och sänka vårdkostnaderna. Du har resurserna. Genom att bli 

delägare i Kiwok så hjälper Du oss att hjälpa fler. Tillsammans räddar vi liv!  

Teckna därför aktier i vår pågående nyemission! 

 

Vårdmarknaden idag, idrottsmarknaden imorgon och konsumentmarknaden i 

framtiden, EKG monitorering för alla.  

Vårdmarknadens globala behov av effektivisering för att minska kostnaderna och öka 

utbudet av preventiv vård, hälso- och idrottsmarknadernas ökade efterfrågan av lösningar 

för att förstå hur man optimerar träning och förbättrar hälsan samt konsumenternas 

framtida möjlighet att hantera sina egna vård- och hälsodata via personliga hälsokonton och 

e-journaler allt verkar för distans monitorering och mobila lösningar.  

 

Svensk sjukvård saknar idag utrustning och personella resurser för ge alla den preventiva 

vård som de borde få. Endast cirka 10 % får en möjlighet att göra en adekvat analys som kan 

ge rätt vård i rätt tid. Genom att använda Kiwoks mobila utrustning så förenklas analysen av 

hjärtpatienter både för patienterna själva och för vårdgivarna, kostnaden kan minskas 
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eftersom mindre av de dyra sjukhusens resurser behöver tas i anspråk vid processen samt 

dessutom ökar det preventiva inslaget i vården, man kan hitta de som kommer att behöva 

vård i tidigare skede, 

 

Kiwoks utrustning har testats med gott resultat inom olika idrottsgrenar såsom, 

maratonlopp, vasalopp och fotbollsträning på hela lag. Det finns ett växande intresse från 

idrottsrörelsen att införa nya testmetoder för att undersöka idrottsmännens hälsa och 

förebygga att personer med okända besvär utsätts för ökad risk via sin träning. En inbrytning 

på idrottsmarknaden skulle naturligtvis innebära en väsentligt utökad marknadspotential vid 

sidan om vårdmarknaden och att Kiwok närmar sig den hägrande hälso- och 

konsumentmarknaden.    

 

Hälsotrender, införandet av personliga hälsokonton och apotekens självtester är trender 

som visar på både allmänhetens och myndigheters allt större intresse för befolkningens 

hälsa. Ett intresse som alla önskar skall leda till mindre lidande och lägre vårdkostnader i 

framtiden. Fler och fler tränar mer och mer. Att utnyttja wearables och mobilappar för att 

registrera och spara information om träningen är en starkt ökande trend. Sverige har som 

första land i världen beslutat införa ett digitalt personligt hälsokonto för alla svenskar. Nu 

kan leverantörer som Kiwok ansluta sig till systemet för att t.ex. erbjuda möjligheten till 

lagring av EKG data. Detta tillsammans med initiativ som apotekens självtester ökar behovet 

av Kiwoks monitoreringslösningar.         

 

Kiwok står inför en global lansering 

Under juli i år erhöll Kiwok CE-märkning för produkten BodyKom, vilket innebär att bolaget 

är rustat för en global lansering av sin mobila EKG-lösning. Vi har under hösten och våren 

lyckats genomföra några mindre men intressanta affärer. Bl.a. så levererar Kiwok utrustning 

till en Strokestudie i Blekinge. Kiwok fick i början av 2014 sin patentansökan i Sydkorea 

beviljad. Sydkorea är en intressant marknad p.g.a. sin snabbt åldrande befolkningsstruktur 

och därmed skenande kostnader för att ta hand om de äldre.   
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− I och med CE-märkningen är vi nu för första gången licensierade för att få sälja produkten 

kommersiellt, vilket är ett enormt viktigt och framsteg för oss. Vi har nu startat 

bearbetningen av kontakta våra svenska kundgrupper och följa upp det intresse som finns i 

marknaden för mobil patientövervakning i EU och på andra marknader som accepterar CE- 

märkning, säger Anders Östlund. 

Marknaden för EKG-utrustningar i världen uppskattas av Reportlinker.com under 2015 till 4,1 

miljarder USD och området för mobilt uppkopplade lösningar till drygt 150 miljoner USD.  

− I tillägg finns en marknad för EKG-analyser som Kiwok själva vi uppskattar till 700 miljoner 

USD, framhåller Anders Östlund. 

 

Nyemission och listning 

Syftet med den pågående nyemissionen är att förstärka bolagets rörelsekapital och skapa 

resurser för att genomföra en lansering av BodyKom i Sverige och internationellt samt uppnå 

kraven för listning på AktieTorget. Den under föregående år inledda emissionen gav inte 

tillräckligt med kapital för att nå ovanstående varför bolagets styrelse under våren vidtagit 

åtgärder som stärker bolagets kapital, minskar skulderna och minskar de löpande 

kostnaderna. 

Kiwok har idag drygt 550 aktieägare och för att möjliggöra för aktieägarna att handla Kiwok-

aktien avser bolaget att, förutsatt att emissionen tecknas i tillräcklig omfattning, lista sin 

aktie av serie B på AktieTorget.  


