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Camanio	  Care	  expanderar	  till	  Kina	  –	  inleder	  
samarbete	  med	  Zhongrui	  Funing	  Robotics	  
Robotikföretaget	  Camanio	  Care	  (publ),	  som	  utvecklar	  och	  säljer	  robotik	  och	  Augmented	  Reality-‐
lösningar	  inom	  äldrevård	  och	  omsorg,	  har	  inlett	  ett	  samarbete	  med	  det	  kinesiska	  robotbolaget	  
Zhongrui	  Funing	  Robotics	  (Shenyang)	  Co.	  Ltd	  avseende	  försäljning,	  produktdemonstrationer,	  tester	  
och	  framtagande	  av	  marknadsdata.	  	  

Som	  ett	  led	  i	  bolagets	  långsiktiga	  målsättning	  och	  tillväxtstrategi	  har	  Camanio	  Care	  kontaktat	  ett	  antal	  
förhandlingar	  med	  potentiella	  distributörer,	  tillverkningspartners	  och	  investerare	  i	  Kina.	  Målet	  är	  att	  snabbt	  
etablera	  sig	  på	  den	  kinesiska	  marknaden	  och	  påbörja	  försäljningen	  av	  bolagets	  produkter.	  Som	  ett	  första	  steg	  i	  
denna	  expansion	  har	  Camanio	  Care	  inlett	  ett	  strategiskt	  samarbete	  med	  den	  kinesiska	  affärskvinnan	  Liu	  Qian	  
och	  bolaget	  Zhongrui	  Funing	  Robotics.	  

–	  Kinas	  befolkning	  präglas	  av	  en	  skenande	  demografisk	  förändring	  där	  andelen	  äldre	  växer	  snabbt.	  För	  att	  
hantera	  situationen	  och	  för	  att	  skapa	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  vårdsystem	  behövs	  nya	  digitala	  koncept,	  fler	  
tekniska	  lösningar,	  robotik,	  automation	  och	  dataanalys.	  Vi	  ser	  fram	  emot	  att	  ta	  oss	  an	  den	  jättepotential	  som	  
finns	  i	  Kina	  och	  fokuserar	  nu	  på	  att	  säkra	  starka	  lokala	  samarbeten	  i	  linje	  med	  vår	  uttalade	  tillväxtstrategi,	  säger	  
Catharina	  Borgenstierna,	  vd	  Camanio	  Care.	  

Behovet	  av	  välfärdsteknik	  i	  Kina 

Majoriteten	  av	  världens	  länder	  präglas	  av	  en	  åldrande	  befolkning,	  men	  i	  Kina	  har	  andelen	  äldre	  ökat	  mycket	  
snabbt	  vilket	  lett	  till	  att	  landets	  sjukvård	  och	  äldreomsorg	  står	  inför	  stora	  utmaningar.	  Sedan	  1960-‐talet	  har	  
befolkningens	  medellivslängd	  ökat	  från	  ca	  43	  år	  till	  omkring	  75	  år	  enligt	  Världsbanken,	  och	  antalet	  medborgare	  
i	  Kina	  över	  60	  års	  ålder	  förväntas	  öka	  från	  cirka	  220	  miljoner	  idag	  till	  uppemot	  500	  miljoner	  år	  2050	  vilket	  
innebär	  att	  omkring	  45	  %	  av	  populationen	  kommer	  vara	  över	  60	  år	  gammal	  2050.	  	  

Samtidigt	  har	  landet	  begränsad	  beredskap	  att	  hantera	  de	  problem	  som	  denna	  demografiska	  trend	  för	  med	  sig.	  
En	  central	  fråga	  i	  landet	  är	  hur	  äldreomsorgen	  ska	  utformas	  för	  att	  säkra	  en	  trygg	  och	  hälsosam	  ålderdom	  de	  
kommande	  årtiondena,	  enligt	  myndigheten	  för	  tillväxtpolitiska	  utvärderingar	  och	  analyser,	  Tillväxtanalys.	  

I	  rapporten	  ”Utsikter	  för	  svensk	  innovation	  i	  Kinas	  äldrevård”	  (2016)	  fastslår	  myndigheten	  Tillväxtanalys	  vidare	  
att	  äldrevård	  är	  en	  av	  få	  sektorer	  i	  landet	  där	  utländska	  investeringar	  uppmuntras	  och	  kunskapsöverföring	  ses	  
som	  ett	  sätt	  att	  påskynda	  etableringen	  av	  nya	  system.	  I	  takt	  med	  att	  behovet	  av	  äldreomsorg	  växer	  i	  Kina	  ökar	  
efterfrågan	  på	  flera	  typer	  av	  tjänster	  och	  produkter.	  

Maritime	  Silk	  Road	  exhibition	  och	  China	  Development	  
Camanio	  Care	  var	  ett	  av	  två	  svenska	  bolag	  som	  i	  april	  2017	  bjöds	  in	  av	  GGDC,	  en	  finansiell	  konsultfirma	  till	  
China	  Development	  som	  förmedlar	  investeringar	  från	  China	  Investment	  Bank,	  att	  under	  en	  vecka	  delta	  i	  
Maritim	  Silk	  Road	  Exhibition	  för	  att	  visa	  upp	  produkterna	  Bestic,	  jDome	  BikeAround	  och	  Giraff.	  Bolaget	  fick	  
även	  möjligheten	  att	  delta	  i	  ett	  dedikerat	  investerarseminarium.	  

Intresset	  för	  Camanio	  Care	  och	  dess	  produkter	  var	  mycket	  stort	  och	  representanter	  från	  Camanio	  Care	  blev	  
bland	  annat	  intervjuade	  av	  två	  kinesiska	  TV-‐kanaler.	  Genom	  deltagandet	  i	  mässan	  fick	  Camanio	  Care	  kontakt	  
med	  flertalet	  nyckelpersoner	  inom	  kinesisk	  omsorg	  med	  inriktning	  mot	  robotik.	  

	  

	  



	  

För	  ytterligare	  information,	  vänligen	  kontakta:	  
Catharina	  Borgenstierna,	  vd	  
Telefon:	  0733-‐93	  00	  07	  
E-‐post:	  catharina.borgenstierna@camanio.com	  

Om	  Camanio	  Care	  
Camanio	  Care	  är	  ett	  bolag	  inom	  välfärdsteknologi	  med	  produkter	  inom	  robotik	  och	  uppkopplade	  tjänster	  som	  
fokuserar	  på	  människors	  grundläggande	  behov.	  I	  dag	  erbjuder	  vi	  lösningar	  som	  ökar	  kvalitet	  på	  området	  
aktivering	  och	  måltid,	  exempelvis	  jDome	  BikeAround	  och	  Bestic.	  Camanio	  Care	  har	  idag	  huvudkontor	  i	  
Stockholm,	  dotterbolag	  i	  USA	  och	  distributörer	  i	  Danmark,	  Finland,	  Norge,	  Nederländerna,	  UK,	  Spanien,	  
Frankrike,	  Tyskland,	  Italien	  och	  Australien.	  

Prenumerera	  på	  vårt	  nyhetsbrev	  och	  läs	  mer	  om	  bolaget	  på	  vår	  hemsida www.camanio.com.  

Denna	  information	  är	  sådan	  information	  som	  Camanio	  Care	  AB	  är	  skyldigt	  att	  offentliggöra	  enligt	  EU:s	  
marknadsmissbruksförordning.	  Informationen	  lämnades,	  genom	  ovanstående	  kontaktpersons	  försorg,	  för	  
offentliggörande	  den	  27	  april	  2017.	  

	  

	  


