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Ökad efterfrågan av Raytelligence eHealth-
tjänster i spåren av pandemin

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av 
vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster samt position, baserat 
på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för bolagets utvecklade 
produkt, sensorsystemet EaZense™. Stockpicker fick möjlighet att ställa några frågor till Klas 
Arvidson, VD Raytelligence, som just nu genomför en emission vars medel ska driva på 
försäljnings- och produktutvecklingsaktiviteterna.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Efterfrågan har ökat, allt fler delar av hälso-och sjukvården upptäcker fördelarna med vårt 
system. Vi har en lösning som kan göra verklig skillnad vid den här typen av pandemier eftersom 
den möjliggör övervakning av vitalparametrar utan att vårdpersonalen behöver träffa patienten 
fysiskt. En styrka är att plattformen är mångsidig och kan användas i all form av sjukvård och 
omsorg, från hemtjänst till sjukhusvård. Vi noterar även ett ökat intresse från kriminalvården.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 26,3 MSEK. Vad skall Ni använda 
emissionslikviden till?

– Syftet med företrädesemissionen är att positionera Raytelligence som en ledande leverantör av 
beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt. Därmed kommer majoriteten av 
emissionslikviden användas till internationell försäljnings- och marknadsföringsexpansion i Europa 
(utanför Norden), USA och Kanada. Resterande delen, ca 50 procent av emissionslikviden, 
kommer att användas för produktutveckling, kvalitetssäkring samt för produktion och distribution.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Globalt är den enorm. Vår målgrupp är företag som tillhandahåller e-hälsolösningar till 
vårdgivare över hela världen. Marknaden är således den globala ”eHealth” marknaden som 
tampas med en ökad efterfrågan på äldrevård, vilket resulterar i en ökad efterfrågan på 
högkvalitativ, men samtidigt kostnadseffektiv vård för ett växande antal människor. Den globala 
marknaden för endast mHealth-enheter (mobila enheter inom hälsoområdet) förväntas växa från 
USD 17 miljarder år 2020 till USD 42 miljarder år 2023.

Om vi tittar specifikt på vård & omsorg globalt sett så är det ca 3–5 procent av befolkningen som 
har behov av hemtjänst och vårdboende eller motsvarande. I Sverige skulle det betyda att om 10 
procent av de som har hemtjänst och vårdboende skulle använda vår lösning skulle vi ha ca 31 
200 användare. Detta skulle ge oss intäkter i Sverige på knappt 40 MSEK/år bara för nattillsyn.
Detta är en förkortad version av intervjun.



Pressmeddelande
04 november 2020 09:00:00 CET

  Stockpicker Strandvägen 7A 114 56 Stockholm

Fullständig intervju hittas via direktlänken: https://www.stockpicker.se/home/intervjuer
/stockpicker-intervjuar-raytelligence
och på https://www.stockpicker.se/

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses 
som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts 
som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och 
rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och 
eller omdömen i materialet
Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta 
material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering 
historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig 
därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på 
användandet av materialet.

Vid frågor, kontakta:

Mats Ahlskog, VD Stockpicker AB
Telefon: 08-52504762

Om Stockpicker AB

Stockpicker har levererat aktietips, analyser och nyheter sedan 1997. Vi är ett oberoende 
analyshus och unika på den svenska marknaden. Vi analyserar aktier och fonder som är värda att 
äga, både på kort och lång sikt.
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