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Coala Life bekräftar de finansiella målen

Coala Life meddelar att bolaget konfirmerar sina kommunicerade finansiella mål, att 
nå positivt kassaflöde och positivt EBITDA senast under 2024. Vidare bedöms att 
bolagets kostnader per såld krona, dvs i relation till omsättningen, kommer att minska 
med 20% från Q2 2023. Affärsmodellen Managed RPM i USA är motorn för Coala Lifes 
tillväxt och borgar för att de finansiella målen kommer att nås.

Tillväxten i bolagets affär inom Managed RPM i USA är fortsatt mycket god. Coala Life 
kommer dessutom kunna minska kostnaderna i början av 2023. Under första halvan 2023 
kommer stora projekt inom bolagets produktutveckling vara färdigställda samtidigt som 
de regulatoriska förberedelserna för det nya europeiska regelverket MDR slutförts. Coala 
Life kommer dessutom kunna optimera sina resurser i USA och Sverige vilket också 
innebär lägre kostnader. Totalt beräknas kostnaderna per såld krona minska med 20% 
med full effekt från Q2 2023. Coala Life beräknar mot bakgrund av detta nå 
kassaflödespositivt läge och positivt EBITDA senast under 2024.

"Coala Life befinner sig på en mycket spännande tillväxtresa på den snabbt växande 
marknaden för Managed Remote Patient Monitoring i USA. Vi har där gått från att vara ett 
produktbolag till att som ett SaaS-bolag kunna erbjuda klinikerna en heltäckande service 
inom Managed RPM. Bolaget fortsätter leverera, med en hög sekventiell tillväxt i antal 
patienter, och vi står fast vid våra tidigare kommunicerade finansiella mål för 2024. Vi har 
fått flera frågor av engagerade aktieägare efter vår rapport och våra kommunicerade 
nyckeltal. Därför väljer vi att på detta sätt gå ut och konfirmera det vi tidigare sagt, med 
tillägget att vi även kommer dra ner på kostnadssidan. Lånefaciliteten vi fått från ett antal 
större aktieägare ger oss dessutom bättre möjligheter att stärka vår finansiella situation 
och fortsätta vårt arbete mot lönsamhet”, säger Dan Pitulia, VD för Coala-Life Group AB
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20% lägre kostnader per såld krona från Q2 2023·
Managed RPM i USA driver tillväxten·
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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

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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