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Ortivus förvärvar andelar i bolaget H&E Solutions 
AB

Som tidigare rapporterats tecknade Ortivus AB i december 2022 ett Letter of Intent med 
teknikbolaget H&E Solutions AB avseende ett förvärv av cirka 10% av bolagets aktier. 
Kontraktet är nu signerat och förvärvet är genomfört. H&E Solutions AB är ett svenskt 
teknikbolag som har utvecklat Evam – ett operativsystem för utryckningsfordon.

Teknikbolaget H&E Solutions har nyligen genomfört en nyemission om 15 MSEK för att stärka 
bolagets position inför kommande utveckling gentemot bland annat ambulansmarknaden. Ortivus 
har deltagit i denna nyemission med en investering på 4,0 MSEK kontant. Totalt förvärvades cirka 
10% av bolagets aktier.
 
Ortivus har under året fördjupat sitt samarbete med H&E Solutions AB avseende MobiMed 
enRoute, som är en utvecklad lösning för navigation och ärendehantering. MobiMed enRoute är en 
del av MobiMed Unity och således helt integrerat med Ortivus övriga produktportfölj. Genom 
lanseringen av MobiMed enRoute har Ortivus utökat sitt erbjudande till marknaden och 
kompletterat befintliga applikationer med en navigationsmodul. Lanseringen har skett i 
tillsammans med H&E Solutions AB, som genom operativsystemet Evam ligger i framkant 
gällande teknik och användarvänlighet.

“Att Ortivus nu stärker samarbetet genom att gå in som aktieägare i bolaget är ett naturligt steg 
eftersom vi samarbetar kring produktutveckling för att kontinuerligt vidareutveckla vår nuvarande 

” säger Magnus Mårtensson, produktchef och vice VD på Ortivus.lösning.

Ortivus kommer i samband med detta förvärv att erhålla en plats i H&E Solutions styrelse.

Om H&E Solutions AB 
H&E Solutions AB har sitt huvudkontor i Solna, Sverige. Bolaget har utvecklat operativsystemet 
Evam för utryckningsfordon med tillhörande appar. Evam är optimerat för att möta de behov som 
finns hos räddningstjänsten och den prehospitala vården. 

Under 2021 omsatte H&E Solutions 7,5 MSEK med ett resultat på -9,5 MEK. Bolaget har idag 9 
anställda på sitt kontor i Solna.

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00
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Om Ortivus

Ortivus utvecklar MobiMed, medicintekniska lösningar för en tryggare och effektivare sjukvård.
Företaget grundades år 1985 och är idag en ledande leverantör av mobila digitala lösningar inom
prehospitalvård för vårdgivare världen över. Ortivus produkter är baserade på långtgående 
expertis inom kardiologi samt decennier av utveckling tillsammans med sina användare. 
Företagets huvudkontor ligger i Danderyd utanför Stockholm men bolaget har sedan 1998 även 
ett helägt dotterbolag i Storbritannien.

MobiMed är en modulbaserad plattform som idag används av över 12 000 ambulanssjukvårdare i 
över 2700 akutfordon. Plattformen består av en monitor som i realtid mäter, övervakar och delar 
EKG samt
vitala parametrar såsom blodtryck och syresättning. Applikationen innehåller även en journaldel för
beslutsstöd, insamling av patientdata och klinisk dokumentation. MobiMed väger i sin helhet 
endast 3,5 kg och är skapad för ett krävande arbete ute i fält. Genom tvåvägskommunikation finns 
möjlighet för samråd med läkare och andra experter på distans samtidigt som patientdata sömlöst 
integreras in i sjukvårdens patientjournaler. MobiMed gör det möjligt för sjukvårdspersonal att fatta 
rätt beslut i rätt tid samtidigt som den bidrar till en förbättrad vårdkvalitet och sparade resurser

Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på www.ortivus.com

Denna information är sådan information som Ortivus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2023-01-18 08:30 CET.
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