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Camanio Care upptas på Invest 

Stockholms Life Science Hotlist  
Invest Stockholm arbetar med att lyfta upp investeringsmöjligheter i 
regionen Stockholm-Uppsala. Av 95 screenade företag väljer de nu att sätta 
upp Camanio Care som ett av fem nya företag på sin Life Science Hotlist, en 
lista som därmed innehåller totalt 22 företag inom Health Tech. 

Camanio Care har identifierats av Invest Stockholm som en av de hetaste 

investeringsmöjligheterna inom Life Science i regionen Stockholm-Uppsala. Det är 

först efter gedigen genomgång och bedömning som företag tas upp på deras Life 

Science Hotlist och deras bedömning är att Camanio Care har en kombination av 

talang, spjutspetskompetens och goda förutsättningar för tillväxt. 

– Det är alltid lika roligt att få erkännande för det vi gör. Att bli upptagna på en 

sådan här lista är extra kul, eftersom det betyder att vi har bevisat att vi inte bara 

ligger i framkant vad gäller välfärdsteknik utan också att vi kan omsätta det i goda 

affärer, säger Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care.  

Du hittar hela listan på https://www.investstockholm.com/investment-hotlists/life-

science-hotlist/  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Catharina Borgenstierna, vd 

Telefon: 0733-93 00 07 

E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com 
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Om Camanio Care 

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital 

vård och 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, Hongkong, 

Australien och i ett 10-tal europeiska länder. 

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: 

www.camanio.com.  


