
mHealth by Kiwok 

Inbjudan att teckna aktier i Kiwok Nordic AB (publ)

- en av världens få leverantörer av mHealth lösningar.
- mHealth marknaden som årligen fördubblas.
- USA patent för mHealth lösningen BodyKom.
- globalt vårdbehov värt 1 000 miljarder SEK.
- effektiv övervakning av hjärtproblem, som nu 
utvecklas för diabetes, övervikt och högt blodtryck.

 

En investering i Kiwok innebär 
en investering i:



mHealth by Kiwok 
- våra möjligheter

mHealth, eller försvenskat mobil hälsovård, är en 
snabbt framväxande del av vårdmarknaden. 
Begreppet innebär monitorering av patienter och 
kommunikation av diagnosdata med utrustningar 
uppkopplade via mobilnätet. mHealth-marknaden 
beräknas 2013, enligt externa rapporter, omsätta 
4,5 miljarder USD och uppskattas ha vuxit med 
100 % per år i snitt sedan år 2009. Fördelarna med 
mHealth är uppenbara, effektivare, snabbare, bil-
ligare och smidigare övervakning av patienter 
som slipper vistas på sjukhus i onödan. I takt med 
utbyggd mobilkommunikation fungerar mHealth 
lika bra i fattiga som rika länder. Det erbjuder 
en möjlighet att flytta en del av vårdprocesserna 
närmre patienten vilket sänker kostnaden och höjer 
livskvalitén.  
   
Enligt WHO så spenderade världens länder i snitt 
885 USD per innevånare på vården, det blir totalt 6,5 
tusen miljarder USD. En stor andel av dessa vårdre-
surser används för att bota välfärdssjukdomar som 
diabetes, hjärtproblem, övervikt och högt blodtryck. 
I takt med att världens befolkning ökar samtidigt 
som välfärden stiger ökar även dessa hälsoproblem. 
Välfärdssjukdomar botas enklast och billigast med 
förebyggande vård, information och ändrad livsfö-
ring. Ett led i detta är en enkel övervakning av pa-
tienters hälsotillstånd. Detta kan idag ske på distans 
med hjälp av en utrustning från Kiwok, BodyKom 
Mobile Monitoring. Patienten kan leva i sin normala 
miljö samtidigt som hon är uppkopplad i realtid till 
vården via en liten smidig och dold utrustning.   
  
Kiwok har sedan 2004 utvecklat en unik lösning för 
att på ett säkert sätt kommunicera EKG-data från 
en patient till vården via mobilnätet. Lösningen 
är patentskyddad i USA och ansökan ligger inne i 
ytterligare ett antal länder, Europa, Kanada, Indien 
och Syd Korea. År 2009 fastslog utredningsinstitu-
tet Gartner att Kiwok var den första och enda leve-
rantören i världen av Mobile Monitoring. Trots att 
det har kommit nya system till marknaden behåller 
Kiwok fortfarande en unik särställning globalt som 

den enda leverantören med en patenterad lösning 
för Mobile Monitoring. Produkten beräknas inom 
kort vara CE-märkt och därefter kommer Kiwok 
söka FDA godkännande i USA. Kiwok tar nu steget 
från att enbart leverera utrustning för EKG till 
att utveckla lösningar även för diabetes, vikt och 
blodtryck. Därmed kommer Kiwok kunna erbjuda 
monitorering för de vanligaste och mest resurskrä-
vande välfärdssjukdomarna 

Som en av de ledande leverantörer av Mobile 
Monitoring i världen, på en framväxande miljard 
marknad räknat i USD, får möjligheterna för Kiwok 
att lyckas bedömas som mycket goda. Vårdmarkan-
den är dock av naturliga skäl försiktig i att anamma 
tekniska nyheter och möjligheter. Inget får gå fel 
när det gäller vård av sjuka människor. Detta gör 
att implementeringen av mobila lösningar inom 
vården har dröjt. Till skillnad från t.ex. banksektorn 
som sedan länge implementerat mobilteknik i kom-
munikationen med kunden så har vården precis 
börjat användningen. Många analytiker och be-
traktare, bl.a. WHO i sin World Health Report 2010, 
konstaterar att utnyttjandet ny teknik och att flytta 
vården närmre patienten är två möjliga lösningar på 
resursbristen inom vården.    



MILESTONES
- 2004, den första lösningen för puls och     

positionering presenteras.
- 2005, den första lösningen för EKG lanseras.
- 2006, Karolinska Sjukhuset lämnar in etisk  

ansökan för test av BodyKom.
- 2007, utmärkelser för ”Best Mobile Solution” 

och ”Årets IT-förnyare”
- 2008, marknadsintroduktion av BodyKom 

startar.
- 2009, nya huvudägare rekonstruerar Kiwok.
- 2010, Syster Gudrunprojektet inom Blekinge 

Landsting använder BodyKom.
- 2011, samarbete med BTH och etablering av 

Kiwok i Karlskrona.

FORTSATT UTVECKLING
- Certifiering av Kiwok enligt ISO 13485.
- CE-märkning av BodyKom mHealth-
lösningar.
- 3 – 12 kanals EKG, BodyKom täcker vilo-, 

arbets- och långtids EKG.
- HRV analys baserad EKG för stroke- och 

diabetespatienter.
- 1 kanals EKG för diabetes- och konsument-

marknaden.   

ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN
- Fortsatt utbyggnad av agentnätet i Norden
- Kliniska tester på marknader utanför      

Norden
- Rekrytera agenter i Europa och Asien
- Ansökan om tillstånd från FDA i USA
- Utveckling av BodyKom för diabetes, blod-

tryck och vikt.
- Omläggning av lån.

Emissionsvillkor
Antal aktier: 25 000 000 B-aktier. 
Teckningskurs: 0,12 kronor per B-aktie.
Teckningstid: 22 maj - 29 juni 2012. 

Erbjudande att teckna aktier
Kiwok Nordic AB (publ) är ett publikt 
bolag ägt av ca 450 ägare. Styrelsen i 
Kiwok Nordic har 2012-05-08 beslutat 
om en nyemission om 3 MSEK och att 
i samband därmed bjuda in nya ägare . 
Villkoren för emissionen framgår nedan 
och kan beställas hos Kiwok Nordic 
eller hos Aqurat Fondkommission AB. 
Företagsledningen planerar att låta 
börsnotera bolagets aktier under fjärde 
kvartalet 2012.
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