Bäste investerare,
Jag har tidigare skrivit till våra aktieägare om möjligheterna för Kiwok att bibehålla och förstärka sin position som ett
innovativt medicinskteknisk företag via ett fokuserat utvecklingsarbete. Kiwok var först med att lansera en mobilt
uppkopplad EKG lösning och det arvet vill vi bygga vidare på. För detta krävs kapital och Kiwok genomför därför nu
en nyemission som riktas till allmänheten. Emissionen innebär en möjlighet för investerare att investera i ett företag
med effektiva och moderna lösningar för vårdgivare på en global marknad. En investering i Kiwok kan bli en bra
investering och samtidigt möjliggöra för Kiwok att förebygga hjärtproblem och underlätta för hjärtsjukvården.
Nedan beskriver jag ett av våra senaste utvecklingsprojekt, e-tröjan, för insamling av EKG data med ett textilt plagg.
I förra veckan deltog jag vid Innovation Day på Blekinge Tekniska
Högskola (BTH) och visade den senaste prototypen av Kiwoks e-tröja för
EKG mätning. Både inbjudna vårdgivare och representanter från media
visade stort intresse för tröjan. Kiwok utvecklar e-tröjan tillsammans med
Smart Textiles vid Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska Högskolan
(KTH). Tester och validering sker vid institutionen för hälsa vid BTH. Den
nu framtagna prototypen baseras på en tröja från Hultafors, textila
elektroder utvecklade av Smart Textiles och en EKG sensor från Kiwok.
EKG signalerna som fångas av tröjan sänds via en mobilapp till en
programvara från Kiwok där analysen sker. Fördelarna med e-tröjan i
förhållande till traditionella EKG lösningar är att personen inte behöver
vara kopplad till elektroder vilket innebär att mätningen blir bekvämare
och även kan ske vid träning. Tröjan kan användas tex i äldrevården och
vid mätning med belastning inom företagshälsan och idrotten.
Marknaden för Kiwoks produkter är i stark tillväxt. De globala kostnaderna för sjukvårdstjänster uppskattas komma
uppgå till 9 biljoner USD år 2020, vilket motsvarar 10 procent av totala globala BNP. Införandet av digitala lösningar
ökar den globala eHälso-marknadens intäkter till att nå 19 miljarder USD år 2018 och det med en årlig tillväxt på
+ 30%, idag en av de industrigrenar som har den högsta tillväxttakten. Den globala marknaden för
distansmonitoreringslösningar (RPM) är i storlek med eHälso-marknaden. Förutom vårdmarknaden finns det ett
växande intresse för Kiwoks lösningar från sport och friskvård. Ett längre liv, viktminskning och allmänt
välbefinnande är förutom förbättrad hälsa de önskade effekterna av träning som kan mätas på olika sätt, bl.a. via
EKG. Dessutom finns en marknad för mobil patientövervakning inom försvarsmakten i olika länder. BodyKom kan
också användas inom veterinärmedicin för övervakning av djur.
Kiwok söker nu aktivt efter återförsäljare i olika marknader. Dessutom genomförs produkttester vid kända kliniker
för att skapa lokala referenser. Rekrytering sker samtidigt av representanter som kan företräda Kiwok i intressanta
regioner. Kiwoks ledning och styrelse har sedan tidigare fokuserat på att ge Kiwok en sådan form att företaget ska
kunna introduceras på en börs eller marknadsplats. En förutsättning för detta är naturligtvis att Kiwoks aktie blir
intressant för aktiemarknaden och att aktien får tillräcklig spridning.
Är du intresserad av Kiwok och vårt emissionserbjudande så ta del av mer information i Kiwoks investeringsmemorandum 2018 samt villkor och anvisningar. Teckning sker på Anmälningssedeln. Har du frågor så är du välkommen
att ringa mig på nedanstående mobilnummer, skicka mig ett mejl eller besök vår hemsida www.kiwok.se..
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