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Coala Life ingår konvertibel lånefacilitet 
om 25 MSEK med befintliga aktieägare
Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller ”Bolaget”) har ingått ett 
lånefacilitetsavtal om 25 MSEK med ett konsortium av befintliga ägare för att säkra 
Bolagets kortsiktiga rörelsekapitalbehov. Lånefaciliteten finns tillgänglig för Bolaget 
att nyttja i dess helhet senast den 31 mars 2023 och förfaller den 31 december 2023.

Bolaget har idag, den 15 november 2022, ingått ett lånefacilitetsavtal med ett konsortium 
av befintliga aktieägare. Lånefacilitetens storlek uppgår till 25 MSEK, och kan endast 
utnyttjas i dess helhet och förutsatt att det är påkallat av Bolagets rörelsekapitalsbehov. 
Lånefaciliteten kan senast utnyttjas den 31 mars 2023 och löper med en årlig ränta om 
åtta (8) procent från tiden för utnyttjandet. Utnyttjad lånevolym kan kvittas i en framtida 
emission, till samma villkor som erbjuds övriga investerare, alternativt återbetalas kontant 
i sin helhet till långivaren senast på förfallodagen den 31 december 2023. Bolaget och 
långivarna har en gemensam avsikt att lånet ska konverteras till aktier.
 
”Det är glädjande att våra större aktieägare visar ett starkt engagemang i bolaget genom 
att teckna ett låneavtal som kan komma att konverteras till aktier. Det visar att våra ägare 
tror på vår långsiktiga tillväxtresa på den amerikanska marknaden”, säger Dan Pitulia, VD 
för Coala-Life Group AB.

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.
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Om oss

Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service 
leverantör, samt utvecklare och återförsäljare av medicinsk utrustning. Bolaget grundades 
2015 och är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget fokuserar på B2B-
lösningar inom distansövervakning av patienter (eng. managed Remote Patient 
Monitoring), där man bland annat erbjuder amerikanska vårdgivare en plattformslösning, 
för att på ett skalbart och kostnadseffektivt sätt kunna övervaka höga volymer av 
patienter på distans som lider av kroniska sjukdomar. Bolaget erbjuder en helhetslösning 
och lyfter det administrativa arbetet från klinikerna gällande bland annat uppföljning, 24
/7 övervakning, samt ersättningsprocessen från statliga- och privata vårdförsäkringsbolag. 
Patienterna som Coala Life följer, lider ofta av diabetes, övervikt och/eller kardiovaskulära 
sjukdomar. 
För mer information se www.coalalife.com

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 2022-11-15 21:00 CET.
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