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Coala Life är glada att kunna meddela 
lanseringen av vår nya hemsida.
Vi uppmuntrar alla att besöka och utforska hemsidan! https://www.coalalife.com/

Vårt mål med denna nya hemsida är att skapa en mer användarvänlig upplevelse och ge 
våra besökare ett enkelt sätt att upptäcka mer om våra tjänster och de lösningar vi kan 
erbjuda.

Ett mer modernt utseende, förenklad navigering, responsiv layout för smartphone-
användare, och mer information om våra lösningar. 

Den nya webbplatsen ger också tillgång till vår nya Investor Relations-webbplats som ger 
en bättre förståelse för vilka vi är, vårt uppdrag och vår vision för framtiden.

Information som bland annat aktiedata, företagsprofiler och pressmeddelanden hittas 
här. https://investors.coalalife.com/

Följa oss gärna på LinkedIn

För att ta reda på mer om oss - https://www.coalalife.com/

Om oss

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och 
lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor - en mångfaldigt 
prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör 
långtidsövervakning, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och auskultation av 
lungor i realtid och på distans. Coala Heart Monitor marknadsförs huvudsakligen mot 
vårdgivare som förskriver produkt och tjänst till patient för användning i vardagen och 
hemmiljö, utan behov att besöka någon vårdenhet. Bolagets lösningar bygger på 
mångårig svensk forskning samt utveckling och skyddas av ett 30-tal patent. 
Huvudkontoret är baserat i Uppsala och sedan 2019 är det amerikanska dotterbolaget 
Coala Life Inc etablerat i Irvine, Kalifornien. Mer än 10 000 patienter har använt, 
diagnostiserats eller är under långtidsövervakning med Coala Heart Monitor. I Coala Care 
plattformen finns idag över 1 700 läkare och sjuksköterskor anslutna hos fler än 500 
vårdgivare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information 
se www.coalalife.com
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För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com
Richard Roa, CFO Coala Life AB
+46 70 816 61 45, richard.roa@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,
tel: +46 (0)8-463 80 00
email: certifiedadviser@penser.se
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