
 

 

Till aktieägarna i Kiwok, 

Jag har under april månad tillträtt som t.f. vd i Kiwok och efterträtt Peter Åberg som lämnat 

bolaget för andra uppdrag bl.a. för FN i samband med flyktingsituationen i Ukraina. Jag har 

deltagit i Kiwoks verksamhet som styrelseledamot sedan 2017 och under min tid som vd i 

HiQ i Karlskrona även deltagit i utvecklingsprojekt tillsammans med bl.a. Kiwok och RISE.  

Jag har en bakgrund som sjöofficer inom flottan, verkat i ledande befattningar inom 

mobilindustrin på Telenor och Ericsson samt varit vd inom tech-sektorn på HiQ i Karlskrona. 

I min nya roll som vd i Kiwok avser jag att fokusera på aktiviteter som ligger närmst till för 

affärer och snabbt kan skapa ett positivt kassaflöde. Att Kiwok har en god positionering inom 

den framväxande marknaden för e-hälsa ser jag som en stor fördel i mitt nya uppdrag.   

Fokus under 2022 kommer vara att skapa referensaffärer i utvalda regioner samt positivt 

kassaflöde. Båda faktorerna underlättar kapitalanskaffningen viket i sin tur är en 

förutsättning för den kommande listningen. Vi fortsätter även att bygga vidare på de goda 

relationer vi har med stora och internationellt välkända partners inom akademi och industri 

för utveckling och försäljning inom e-hälsa.  

Nu startar vi dessutom uppbyggnaden och lanseringen av en ny e-hälsotjänst 

  

En tjänst som riktar sig direkt till patienten och underlättar för alla att hålla koll på sitt hjärta. 

För patienten leder tjänsten till tidigare upptäckt av hjärtproblem och tidigare signaler på att 

kroppen behöver återhämta sig. För vården innebär tjänsten att man i tid får ett bättre 

beslutsunderlag och ett effektivare och mer personligt patientbemötande. För samhället 

innebär tjänsten en friskare befolkning och en mer hållbar vård. 

Ett första steg i min nya satsning på Kiwok kommer att innebära att vi erbjuder aktieägarna 

att delta i en nyemission till fördelaktig kurs. Med emissionslikviden kommer vi kunna 

genomföra lanseringen av HjärtDoktorn och vi kommer närmre den efterlängtade listningen 

av bolagets aktier. Önskar du teckna aktier i Kiwok använd bifogade anmälningssedlar som 

skickas till Hagberg & Aneborn Fondkommission. För mer information om emissionen besök 
www.kiwok.se/nyemission  

 

Stockholm den 3 juni 2022 

Med vänlig hälsning 

Klas Nyström, ny vd på Kiwok 

http://www.kiwok.se/nyemission

