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Komplettering: Uppdatering affärsläget i 
USA: 10 nya avtal tecknade med klinker 
till och med första kvartalet
Komplettering avser avsaknad av hänvisning till marknadsmissbruksförordningen 
som nu bifogas i detta pressmeddelande: I samband med noteringen på First North 
2021 kommunicerade Coala Life finansiella mål att nå en omsättning om 250 MSEK år 
2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna förväntades 
genereras på USA-marknaden och tillväxten ske med bibehållen bruttomarginal på 
över 80%.

De finansiella målsättningarna baserades på en affärsplan med mål att vid utgången av 
2024 ha 50 kliniker anslutna i USA som använder Coalas plattform för distansövervakning 
av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö, sk. Remote Patient Monitoring (RPM). När full 
patientanslutning uppnås efter 6-12 månader förväntas dessa kliniker i snitt generera 
vardera USD 1,0 miljoner på årsbasis för Coala Life.

Coala Life lanserade i slutet av 2021 en fullservicetjänst för RPM i USA. Intresset för Coala 
Lifes Managed RPM tjänst har varit gott och sedan lanseringen har bolaget redan tecknat 
avtal med 10 nya kliniker i USA. Anslutningsgraden av patienter sker typiskt successivt 
under ett år

”Vi har bra respons i marknaden och det ligger väl i linje med våra målsättningar. Vår nya 
Managed RPM-tjänst tilltalar kliniker genom att vi, tillsammans med partners, 
implementerar och driver monitoreringen åt dem” kommenterar Dan Pitulia, VD för Coala 
Life.

”På grund av pandemin har det samtidigt skapats en resursbrist och en vårdskuld som 
radikalt ökar behovet av denna typ av tjänster. Vår fullservicetjänst är mycket attraktiv i 
sammanhanget och vi nu även fått in förfrågningar från svenska vårdgivare”, fortsätter 
Dan Pitulia.
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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 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. För mer information 
se www.coalalife.com

För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com
Philip Siberg, Co-founder, Chief Strategy Officer and Head of IR
+46 70 790 67 34, philip.siberg@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

Denna information är sådan information som Coala Life är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-03-14 10:15 CET.
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