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Coala Life nyckeltal november USA
Nyckeltal för november 2022:

 
Förklaringar nyckeltal
Patienter i distansmonitorering per 30 november 2022 – Antalet patienter som bolaget 
distansmonitorerade i slutet av november.
Årstakt omsättning per 30 november 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD 
baserat på den senaste månadens omsättning, mätt i årstakt.

Kommentarer nyckeltal november 2022
Att antalet patienter ökade utan att faktureringen påverkades i samma utsträckning 
förklaras av att flertalet av de nya patienterna anslöts till tjänsten i slutet av månaden. 
Monitoreringen av dessa patienter startade i slutet av månaden och kunde därför inte 
debiteras i november.

Vidare inföll den amerikanska storhelgen Thanksgiving i slutet av november och 
medförde att bolaget hade färre dagar tillgängliga för att ta in nya patienter.

Siffrorna i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade.

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
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Patienter i distansmonitorering per 30 november 2022: 3 100·
Årstakt omsättning per 30 november 2022: 3,2 MUSD·

https://www.coalalife.com/se/
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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.
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