Pressmeddelande, 1 december 2021

Camanio förvärvas av svenska
medicinteknikföretaget AddLife
Camanio kommer att ingå i AddLife-koncernen tillsammans med flertalet nischade
bolag inom Life Science vars erbjudande vänder sig till aktörer främst inom hälsooch sjukvårdssektorn.

Förvärvet markerar ett viktigt utvecklingssteg för AddLife och innebär att koncernen
etablerar en digital vård- och omsorgsplattform till stöd för vård- och
omsorgsleverantörer. Camanio kommer att lägga grunden för AddLifes
egenutvecklade digitala vård- och omsorgsplattform, som kommer att utvecklas i
samarbete med koncernens två befintliga välfärdsteknikföretag, Zafe Care Systems i
Sverige och Hepro i Norge.
- Vi är mycket glada och stolta över att bli en del av AddLife och ser en mängd
utvecklingsmöjligheter inom koncernen. Detta är ett enormt positivt lyft för våra
förutsättningar att vidareutveckla och stärka vår vård- och omsorgsplattform och ger
många nya möjligheter till våra kunder, partners och inte minst seniorer, säger
Catharina Borgenstierna, VD på Camanio.
AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska
marknaden. Koncernens entreprenörsdrivna dotterbolag erbjuder kvalitativa lösningar
och produkter till så väl privat och offentlig sektor.
- Den pågående förändringen med en växande och allt äldre befolkning med kroniska
sjukdomar som kräver mer vård är utmanande för samhället. Digital omsorg samt
bättre datastöd möjliggör förbättrad kvalitet och effektiviserar äldrevårdens arbetssätt
markant. En digitalisering av omsorgen kommer att vara nödvändigt för att hantera
framtidens behov. På AddLife ser vi fram emot att vara en del av den framtida
utvecklingen inom detta område, säger Kristina Willgård, VD på AddLife.
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Om Camanio
Camanio Care grundades 2016 i Stockholm med syftet att förbättra äldreomsorgen
genom högteknologiska lösningar. Vi utvecklar en innovativ digital plattform som
erbjuder integritet, trygghet och livskvalitet – för våra äldre och alla runt omkring dom.
Vinnare av Swecare Rising Star Award. Certifierad enligt Svensk Kvalitetsbas och Svensk
Miljöbas.
Läs mer om bolaget på: www.camanio.com.

Om AddLife
AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa
produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 1
800 anställda i ett 70-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken.
Koncernen omsätter cirka 7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ
Stockholm.
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