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STARK UTVECKLING AV JOICECARE, FÖRSÄLJNING AV
GIRAFF
Sedan Phoniros förvärv av JoiceCare, marknadsledare för e-tillsyn, hösten 2016 har bolaget haft en
mycket stark utveckling. För att ytterligare renodla verksamheten har alla tillgångar avseende
tillsynsroboten Giraff avyttrats.
Phoniro förvärvade JoiceCare under sensommaren 2016. Sedan dess har bolaget uppvisat en mycket
stark utveckling där bland annat nettoomsättningen ökade med över 80% från 2015 till 2016. Bland
annat har avtal tecknats med kommunerna i Norrbottens län, samtliga 15 dalakommunerna via
Landstinget Dalarna samt Karlskrona kommun vilket ytterligare befäster JoiceCares marknadsledande
position inom e-tillsyn. Under hösten 2017 kommer Phoniro att lansera nästa generations e-tillsyn
som kombinerar styrkorna med JoiceCare Nattfrid och Phoniros e-tillsyn. Lösningen kommer att vara
bakåtkompatibel så att tidigare investeringar i de båda lösningarna och pågående utrullningsprojekt
kan återanvändas. Redan vid förvärvet av JoiceCare identifierades att tillsynsroboten Giraff inte var
strategisk för Phoniro. Vi kan nu meddela att en överenskommelse träffats med det börsnoterade
bolaget Camanio Care som i en inkråmsaffär övertar Giraff.
”Vi är mycket glada för utvecklingen som JoiceCare haft sedan förvärvet. Detta har skett parallellt
med att e-tillsyn nu är allmänt accepterat som en lösning som både ökar kvaliteten för brukaren och
effektiviteten för landets kommuner. Samtidigt känns det bra att Giraff hittat ”hem” till Camanio
Care. Det känns som helt rätt hemvist för detta erbjudande”, säger Pontus Björnsson, vd Phoniro.
För ytterligare information vänligen kontakta
Pontus Björnsson, vd Phoniro
Tel 0701-81 42 04, e-post pontus.bjornsson[a]phoniro.se

Om Phoniro
Phoniro är ett svenskt bolag med ca 75 anställda och drygt 125 MSEK i omsättning. Bolaget är en
marknadsledande leverantör av välfärdsteknik för äldreomsorg och funktionshinderområdet. Phoniro
Care är namnet på den gemen-samma plattformen för Phoniros alla vård- och omsorgslösningar och
inkluderar digital nyckelhantering, tid- och insatsuppföljning, larmsystem och e-tillsyn. Närmare 200
kommuner och privata vård- och omsorgsbolag använder Phoniros lösningar idag. Kontor finns bl a i
Halmstad, Norrköping, Stockholm, Göteborg, Danmark och Holland.
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