Marknaden för dygns-EKG ökar dramatiskt
EU har tagit fram nya direktiv till sina medlemsländer som innebär att de ska öka
screeningen av hjärta och kärl hos äldre människor. Syftet med att mäta ett stort antal
personer är att tidigare hitta förhållanden som kan leda till ohälsa. Socialstyrelsen
arbetar nu med att ta fram svenska riktlinjer för hur sådan screening skall gå till.
För att effektivt mäta ett stort antal personer krävs nya metoder. Våra medicinska
rådgivare menar att dygns-EKG ger väsentligt bättre information om hjärtats hälsa än
alternativa mätmetoder. Screeningen ger också möjligheten att bygga upp såväl en
nationell som en europeisk hjärtdatabas baserad på hjärtdata från friska människor.
Samtidigt får alla som mäts en chans att få bra information om sin hjärtfunktion.
Förhoppningarna är att detta leder till ett friskare Sverige och ett friskare Europa.
Screeningen innebär inte bara en möjlighet till ett friskare Europa utan är även en
mycket stor potential för Kiwok och BodyKom. En mobilt EKG lösning med automatanalys
effektiviserar hela processen. Kiwok är ensamma om den här typen av lösning och har
erfarenhet av undersökning av riskgrupper. På www.kiwok.se hittar du en rapport av
doktoranden Terese Lindberg om hälsoutvecklingen hos äldre baserat på data från SNACprojektet där man använt BodyKom. Läs den!
Vi fokuserar nu på försäljning och utveckling för att möta efterfrågan
Kiwok ökar marknadsbearbetningen och har bl.a. rekryterat en ny säljare inriktad på
företagshälsovården.
Service och Support ska utvecklas för att möta en ökande efterfrågan och därför vill vi
anställa en av de konsulter som varit med längst i utvecklingen av BodyKom.
Vi vill fortsätta utveckla driften av våra HP NonStop servrar och vår serverapplikation till
en industriell miljö.
Kiwoks satsar nu all sin kraft på att möta den uppvaknande marknaden. Vi ser möjliga
affärer i Skåne, Blekinge och i Stockholm samt i andra marknader som Kina. Hjälp oss
att ta oss dit!
Ni 600 aktieägare som hittills stöttat Kiwok genom alla faser, hjälp oss nu att ta vår del
av en marknad som bedöms öka mycket kraftigt de närmsta åren. 5 000 kr per
aktieägare och vi kommer att gå i mål.
Bilagt detta brev finner du ett investeringsmemorandum och anmälningssedlar. På
bolagets hemsida www.kiwok.se finner du mer information om emissionen, bolaget och
våra produkter.
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