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Nordic AB (publ) med anledning av Bolagets kapitalanskaffning.
Styrelsen for Kiwok Nordic AB (publ) är ansvarig för innehållet i
denna informationsfolder. Härmed försäkras att styrelsen vidtagit
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i informationsfoldern, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer
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VD har ordet
Kiwok Nordic AB (publ) och den marknad som Bolaget
verkar på har genomgått stora förändringar de senaste
åren. Bolagets produkt, BodyKom, togs fram 2004 av
Kiwok i samverkan med några större partners. Bland
dessa märks Hewlett Packard (HP), Computer Science Corporation (CSC), Wireless Independent Provider
(WIP) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS). Utvecklingen av BodyKom var en effekt av att en av Bolagets grundare fick hjärtproblem. Hans läkare konstaterade då att det inte fanns någon utrustning för mobil
patientövervakning, Mobile Remote Patient Monitoring
(RPM). BodyKom var världsunik när den introducerades
på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge år 2005.
Kiwok utnämndes år 2009 av Gartner till Cool Vendor.
Bevekelsegrunden för Gartners val var den unika position BodyKom hade på den globala marknaden. Under
detta tidiga skede fanns inget stort intresset för mobila
lösningar inom vården. Detta intresse har dock ökat de
senaste åren. Nu börjar de vårdgivare, som vill förändra
sättet att arbeta, efterfråga mobila lösningar. Tydliga
exempel på detta uppträder när nya sjukhus utvecklas
runt om i världen.
När BodyKom lanserades fanns det inga direktiv för
CE-märkning av applikationer av den typ som ingår
i lösningen. Det förändrades 2009 då direktiven för
medicinsktekniska produkter, Medical Device Directive 93/42/EEC (MDD), kompletterades med tillägget
2007/47/EC. Både de regulatoriska myndigheterna
och industrin har sedan dess ägnat mycket tid åt att
tolka direktiven och översätta dessa till praktisk handling. Kiwok har deltagit i detta arbete och drev under
föregående år och in i 2013 en process för CE-märkning
av två applikationer samt ISO-certifiering av Bolaget.

Övriga delar som ingår i BodyKom var CE-märkta sedan
tidigare. Ett stort steg för Kiwok togs då CE-märkning
av applikationerna meddelats. Detta innebär att BodyKom kan lanseras i hela EU-området och i länder som
accepterar CE-märkning.
För ett mindre bolag som Kiwok är finansieringen en
väsentlig process. Bolaget har lyckats med att finansiera
sin verksamhet även om det skett via ett antal mindre
emissioner. Den nu beslutade kapitalanskaffningen
skapar de resurser som krävs för den planerade, internationella, lanseringen av BodyKom som inleddes i april
på Vitalis i Göteborg.
I och med CE-märkningen och lanseringen kan vi nu
kontakta våra kundgrupper och följa upp det intresse
som finns i marknaden för mobilt RPM. Kiwok har under
våren startat en Multicenter studie som riktat sig till
erkända hjärtkliniker i norra Europa med ett erbjudande
om att testa BodyKom för senare köp. Kiwok genomför
redan tester i Sverige och vi har kontakter med ett antal
välrenommerade kliniker i London och i Berlin. I lanseringen ingår även internationella satsningar tillsammans
med partners som HP i vars monter vi fanns med på
Vitalis. Med dessa satsningar ser vi optimistiskt på att
nå våra uppsatta försäljningsmål.
Kiwok Nordic AB har en spännande framtid med en
unik produkt och en marknad som just nu förändras i
snabb takt mot mobil hälsa. Välkommen som aktieägare
i Kiwok Nordic AB (publ), en investering som jag hoppas kommer att bli lika gynnsam för dig som investerare
som för de vårdgivare som med hjälp av vår teknik kan
effektivisera vården.
Anders Östlund
VD i Kiwok Nordic AB (publ)
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Kiwok Nordic AB har en spännande
framtid med en unik produkt och
en marknad som just nu förändras i
snabb takt mot mobil hälsa.

Kort om Kiwok
Kiwok erbjuder BodyKom, som är en färdigutvecklad
mobil vårdtjänst baserad på existerande vårdprocesser
för kontinuerlig registrering och överföring av EKG-data
från patienter med i första hand hjärtbesvär för bland
annat EKG-analys.
Kiwoks kunder utgörs av sjukvårdsorganisationer såsom
sjukhus och specialistkliniker inriktade mot hjärtkärlsjukdomar och vissa andra ofta välfärdsrelaterade hälsoproblem. Därutöver finns ett intresse för Kiwoks lösningar
med kontinuerlig övervakning bland annat från verksamheter med inriktning mot idrott och friskvård.

Tjänter
Kiwok erbjuder lösningar för långtids-EKG i två utföranden, dels i traditionellt utförande (Holter) och dels med
mobil överföring av data. I den mobila varianten ingår
en kommunikationsplattform som består av en mobiltelefon med app som förmedlar pågående registrering av
EKG kontinuerligt till mottagande server.

Kiwoks kunder får tillgång till BodyKom systemet
genom en abonnemangsform. Vårdgivaren disponerar
under abonnemangstiden ett antal patientutrustningar samt får tillgång till mobil kommunikation och tid i
Kiwoks servrar med bland annat beslutsstödssystem.

BodyKom EKG

BodyKom Mobilt EKG

BodyKom EKG Analys

BodyKom kan användas som traditionell långtids-EKG, men fungerar
också som en ”intelligent” Event
Recorder. Exempel på detta är
utöver insamling av mätdata för att
ställa diagnos, kontroll av effekt av
medicinering eller uppföljning efter
kardiologiska ingrepp.

Med BodyKom Mobilt EKG monitoring kan vårdgivaren mäta hjärtrytmen hos patienter under lång tid,
från dygn till veckor, för att fånga
eventuella hjärtrytmrubbningar.
Utrustningen kan även användas på
barn.

BodyKom EKG Analys är en komplett tjänst som inkluderar lån av
utrustning och analys utför av kvalificerade BMA och kardiologer vid
Bolagets Analyscenter.

När BodyKom ECG Recorder placeras hos den primära vårdgivaren, till
exempel en vårdcentral, kan specialistvården avlastas hantering av mätning och utrustning och landstinget
sänker kostnaderna för sjukresor.

Överföringen av data från patienten
sker kontinuerligt och kan styras av
vårdgivaren. Vårdgivaren kan också
få meddelande via SMS eller e-mail
inom 10 minuter efter det att en
identifierad händelse har inträffat.
Detta ger tidigare ett underlag för
diagnos och vårdinsats.

BodyKom Analys används för:
• Diagnostik av patienter med oregelbunden hjärtverksamhet.
• Uppföljning av patienter med arytmier eller flimmer.
• Uppföljning av medicinering av
hjärtpatienter.
• Uppföljning av strokepatienter.
• Screening av patienter med
arytmier för att utvärdera risk för
stroke.
• Hälsoundersökning av hjärtat.
Dessa tjänster erbjuds för vårdgivare
inom hälso- och sjukvård och vårdgivare inom företagshälsovården.

Patientnytta med BodyKom

Vision, affärsidé och mål

• BodyKom utrustningen är liten och lätt att bära samt
hantera.

• Visionen för Bolaget är att bli världsledande leverantör
inom mobil monitorering av olika hälsotillstånd i kombination med beslutsstöd.

• Patienten kan bära utrustningen i alla sammanhang
utan att det är generande.
• Patienten kan bära utrustningen så länge som den
behövs för att identifiera ett eventuellt problem eller
för att säkert kunna avskriva eventuella problem. Det
betyder att patienten inte behöver komma in till sjukhuset för att leverera sina diagnosdata.
• När mätningen sker mobilt på distans kan patienten
besparas resor och besök hos specialist.

• Affärsidén är att erbjuda tjänster, inom Remote Patient
Monitoring (RPM) som levererar säker och korrekt diagnosdata i realtid från patienten i sin vardagliga miljö,
till vårdgivaren.
• Bolaget arbetar nära sina partners och följer utarbetade aktivitetsplaner. Detta möjliggör att Kiwok redan
inledningsvis, på stor bredd, kan erbjuda potentiella
kunder Bolagets tjänsteutbud.
• Kiwok erbjuder globala lösningar som förbättrar
människors situation och leder till att Bolagets kunder
effektivare kan utnyttja befintliga resurser.

Kapitalanskaffningen
i sammandrag
• Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Kiwok om cirka 8,1 MSEK.
• Bakgrund och motiv till kapitalanskaffningen är att finansiera rörelsekapitalbehovet om cirka
3,5 MSEK för de kommande tolv månaderna, marknadsföringen av BodyKom i Sverige och
internationellt, förstärkningen av Bolagets organisation, det fortsatta utvecklingsarbetet
med BodyKom samt regleringen av bryggfinanisering. Därutöver har Kiwok som avsikt att
lista sig på AktieTorget under förutsättning av att kapitalanskaffningen lyckas.
• Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie
av serie A eller serie B. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av
serie B i Kiwok.
• Konvertibelägare ges motsvarande rätt som de befintliga aktieägarna. Fyra (4), på dagen för
styrelsebeslutet, fiktiva aktier (aktier som skulle erhållits om konvertering skett) berättigar till
teckning av en (1) ny aktie av serie B i Kiwok. Inga teckningsrätter ges till konvertibelägarna.
• Konvertibelägarerbjudandet inbringar, vid fullt utnyttjande, maximalt 29 720 SEK.
• Teckningskursen i såväl Erbjudandet som Konvertibelägarerbjudandet är 2,50 SEK per nytecknad aktie.
• Avstämningsdag för Erbjudandet är den 15 november 2013.
• En (1) betald, tecknad och tilldelad aktie i Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet berättigar till en (1) vederlagsfri Teckningsoption 2013/2014.
• Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 12 maj 2014 till och med 30 maj 2014.
Lösenkursen för teckningsoptionerna är 2,50 SEK per teckningsoption.
• Teckningsoptionerna kan maximalt inbringa cirka 8,2 MSEK.

Inbjudan till
investerarträff
Den 28 november:

Investerarkväll hos Mangold i Stockholm kl. 18:00. Anmälan sker
till info@mangold.se senast kl. 12:00 den 28 november.

Den 4 december:

Investerarlunch hos Mangold i Stockholm kl. 12:00. Anmälan sker
till info@mangold.se senast den 2 december.

Den 4 december:

Presentation på Anglais i Stockholm kl. 18:00. Anmälan sker till
stockholm@finansevent.se senast kl. 12:00 den 4 december.

