Pressmeddelande, 4 september 2018

Camanio Care skriver avtal med Thumbay Group
för distribution i GCC-regionen
Camanio Care AB (publ) skriver avtal med Thumbay Group Marketing and Distribution Company
LLC (TMDC) för distribution av bolagets produkter i GCC-regionen (GCC – Gulf Cooperation Council).
Tidigare i år meddelande Camanio hur BikeAround har blivit installerad på en rehabklinik i UAE.
Avtalet ger nu Thumbay Group exklusiva distributionsrättigheter för Camanios produkter i
Förenade Arabemiraten (UAE) och Oman.

The Gulf Cooperation Council (GCC) är en regionpolitisk organisation som består av de energirika Gulf
monarkierna – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, och Förenade Arabemiraten.
-UAE och GCC regionen är en mycket viktig marknad för samtliga av Camanio Cares tjänster och
produkter. Att jobba med en helhetsleverantör som TMDC känns betryggande, då de kan följa
kunderna på hela resan från sjukhuset till hemmet och erbjuda utprovning redan under ett tidigt
skede av rehabiliteringen säger Jasmine Dahlberg, International Sales Manager på Camanio Care AB.

Thumbay Marketing and Distribution Company LLC (TMDC) är en del av Thumbay Group som sedan
1998 verkar inom 17 områden, bland annat utbildning, sjukvård och forskning. Företaget distribuerar
idag produkter till samtliga segment inom sjukvården, vilket ger företaget möjlighet att tillgodose
sina kunder som helhetsleverantör. Thumbay Groups sjukhusnätverk är i dag störst bland de privata
akademiska sjukhusen i Mellanöstern, och arbetar bland annat med sjukhus i Dubai, Ajman, Sharjah
och Fujairah, samt i Hyderabad i Indien.

-Äldreomsorgen i Förenade Arabemiraten är under pågående utveckling, och vi förväntar oss att
styrande myndigheter kommer att presentera stora förändringar kring regler gällande hälso- och
sjukvård, särskilt när det kommer till hälso-och sjukvårdsförsäkringar för vård i hemmet. Regeringen
sätter redan mycket fokus på att öka livskvalitén för barn med funktionsnedsättningar. Vi tror att
Camanio Cares produkter kommer att ge marknaden eftertraktade lösningar, och vi ser fram emot

att kunna etablera en tydlig representation av Camanio Cares fantastiska portfolio, säger Ahmed
M.A. Sattar, Business Developer på Thumbay Physical Therapy and Rehabilitation Hospital i Ajman.

-Med mycket muskler kan TMDC erbjuda både marknadsföring och försäljningsstyrka som matchar
våra behov, vi ser mycket fram emot att samarbeta med TMDC i denna expansion, säger Jasmine
Dahlberg.
Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen WHO står Förenade Arabemiraten inför en
demografisk utmaning till följd av att antalet invånare i landet ökar. År 2020 antas behovet av hälsooch sjukvård ha ökat med 16%1. Det innebär att det även kommer finnas ett växande behov av
tekniska lösningar som kan hjälpa till att möta det ökade vårdbehovet.
Läs mer om Thumbay Group här!

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 välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med
individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och
gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden;
aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka
tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm,
ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i
ett 10-tal europeiska länder.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Vi finns i följande kanaler:

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 4 september 2018.
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