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Coala Life is a Swedish medical  device and SW platform company backed by strong Swedish 
investors with approx. USD 45  million raised to date. The team consists of industry leaders 
and clinical experts, many deriving from St. Jude Medical.
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• Integrerade innovationer som möjliggör 
långtidsövervakning och förbättrad diagnostik 
av hjärta och lungor i patientens vardagsliv. 

o CE-Klass II och FDA 510k godkänt

o Bygger på över 10 år av FoU I Sverige och 
skyddas av mer än 30 patent 
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o Realtids lösningar som använts på över 10,000 
patienter i EU, US oh Japan.

o Högupplöst system med diagnostisk kvalitet 
bevisad i flera kliniska studier, och 
rekommenderat av MTP-rådet. 

o Bevisat hög patientnöjdhet och compliance. 

o Ersätts fullt ut av flera CPT-koder av alla 
försäkringsbolag i USA.

o Pay-per-use modell med tydligt value case för 
klinik och patient.

o Etablerad kundbas och expanderade USA-
organisation på plats. 

Unik, CE- och FDA-godkänd 
plattform för hjärta och lungor.

En tjänst som ersätts i USA och nu 
snabbt skalas upp. 

Validerat av hundratals kliniker 
och tusentals patienter.

Introduktion till Coala - ett plattformsbolag inom 
hjärtövervakning och -diagnostik på distans 



Covid-19 öppnade USA-marknaden med nya 
ersättningsmodeller för patientövervakning på distans
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Mer är 120 miljoner amerikaner är drabbade 
av kroniska kardiovaskulära sjukdomar med 
klinisk fördel att följas löpande i vardagslivet. 

USA-marknad avreglerade snabbt genom 
Remote Patient Monitoring (RPM) som ger 
klinker ersättning om upp till USD 2,000 per 
uppkopplad patient och år. 

Exceptionell timing och möjlighet att 
kapitalisera på RPM och en marknad som 
förväntas växa till mer än USD 100 miljarder 
år 2025.  

Coala Life är perfekt 
positionerade med 
ett unikt slagläge i 

denna marknad. 



. 8 sept 2020

o A fully integrated medical system for long-
term, remote monitoring of CVD patients

o CE-marked and FDA 510k cleared

o Based on over 10 years of R&D and 
covered by more than 30 patents
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Summering första
kvartalet 2022

> Nettoomsättningen ökade med knappt 40% 
till 1,8 Mkr (1,3) drivet särskilt av snabb tillväxt 
på USA-marknaden.

> Bruttomarginal 86% (93).

> Genomförde en fullt garanterad 
företrädesemission som tillförde SEK 150 
miljoner före transaktionskostnader.

Efter periodens slut

> Ytterligare FDA 510k-godkänannde.

> Rekommendation från Medicintekniska 
Produktrådet (MTP) att införa Coala i Sveriges 
regioner och landsting.
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Standard 
Coala RPM

Managed RPM 
by Coala 

Intäkt för Coala Life per 
patient och månad:

Coala fakturerar 
klinik från USD 69 

per patient 
och mån 

Coala fakturerar 
försäkringsbolag cirka
USD 200 per patient 

och månad  

Illustrativ klinik med 1,000 patienter anslutna i RPM-progrm:

Årlig intäktsmöjlighet
för Coala Life:

Cirka
USD 0,8 M >USD 2,0 M

Bruttomarginal %: >80%

Reimbursement-koder 
för kliniken (CPT codes 
99453-99458)

Cirka
USD 1,5 M

Cirka
USD 1,0 M 

Fokus USA: Pay-per-use affärsmodell för RPM 
med återkommande intäkter över längre tid 
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o A fully integrated medical system for long-
term, remote monitoring of CVD patients

o CE-marked and FDA 510k cleared

o Based on over 10 years of R&D and 
covered by more than 30 patents
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Qorum Partners – Managed Remote 
Patient Monitioring (RPM) solutions

> Koncernen har startat ett nytt bolag som driver koncernens
affär inom distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i
hemmiljö, Remote Patient Monitoring (RPM). 

> På rullande 12 månader omsätter nu denna affär cirka 10 
Mkr. > Qorum Partners är ett nytt Texas-baserat 

koncernbolag som driver och marknadsför 
Coalas Managed RPM affär i USA.

> Unik turn-key-service för RPM där patienter 
följs 24/7 med olika devicer och avvikelser 
rapporteras direkt till vårdgivaren. 

> Idag har Qorum kontrakterat 30 kliniska 
personer för att sköta driften.
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Qorum Partners – Managed Remote 
Patient Monitioring (RPM) solutions

> Qorom Managed RPM lanserades i Q1 2022 och under Q1 
tecknades 10 avtal, med ytterligare 3 till dags datum.

> När full patientanslutning successivt uppnåtts över 12 
månader förväntas varje affär generera i snitt USD 1,0 M 
vardera på årsbasis för Coala Life. 

> Redan under Q1 2022 taktar dessa nya konton med en 
sammanlagd årlig försäljning på över 10 miljoner kronor. 

> Vi ligger på plan och målet är att vi vid utgången av 2024 
ska ha 50 kliniker i USA anslutna. 
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Nytt FDA 510k-godkännande utökar den 
avsedda användningen av Coala i USA 

> Nytt FDA- godkännande möjliggör 
auskultation av lungor på distans med Coala

> Ideal för patienter med kroniska sjukdomar 
såsom KOL (15 miljoner amerikaner) samt 
andra lungbesvär.

> Kan användas inom RPM-program och i 
tillgängliga ersättningssystem

> Godkännandet inkluderar även en förbättrad 
detektionsalgoritm för förmaksflimmer 
baserat på p-våg. 



o A fully integrated medical system for long-
term, remote monitoring of CVD patients

o CE-marked and FDA 510k cleared

o Based on over 10 years of R&D and 
covered by more than 30 patents
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> 10 Managed RPM deals signed 
in Q1 2022

> Veterans Affairs (VA) Long 
Beach initates use of Coala 
following pilots since spring of 
2021. Success opens up for 
170+ more VA hospitals across 
the US. 

> Region Stockholm (SLL) RPM 
pilot

> Three acquisiton opportunities 
in the US

> Medicintekniska Produktrådet (MTP-rådet) 
rekommenderar användningen av Coala Heart 
Monitor inom alla svenska sjukvårdsregioner för 
utredning av patienter som söker med symtom på 
misstänkt förmaksflimmer. 

> Baseras på en hälsoekonomisk bedömning 
genomförd av Tand- och Läkemedelsförmånsverket 
(TLV) samt utredning av datasäkerhet och klinisk 
relevans. 

Coala rekommenderas av Medicintekniska 
Produktrådet (MTP) för införande i Sveriges 
Regioner och Landsting
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o A fully integrated medical system for long-
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covered by more than 30 patents
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Övrig business update

> USA-organisationen består idag av 15 
medarbetare inom sälj. Högre kostnadstakt 
hänrförlig till satsningar i USA.

> Ett antal strategiska förvärvsmöjligheter 
utreds på USA-marknaden

> Johan Eckerdal tillträtt som VP R&D 

> Försäljningen av Departments and Stores 
(DSA) färdigställdes under kvartalet. 

> Optionsprogram tecknat av anställda
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covered by more than 30 patents
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Summering företrädesemission 
våren 2022

> Under våren 2022 genomfördes en företrädesemissionen 
som leddes av Carnegie

> Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 150 
miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade 
kostnader, vilka uppgick till cirka 22,2 miljoner kronor.

> Antalet aktier i Bolaget ökar genom företrädesemissionen 
med 44 156 463 aktier, från 35 325 171 aktier till           
79 481 634 aktier.

> 82,7 procent av företrädesemissionen tecknades med 
stöd av teckningsrätter och 5,7 procent av 
företrädesemissionen tecknades utan stöd av 
teckningsrätter.

”Nettolikviden från 
företrädesemissionen avses 
användas till att finansiera en 
accelererad marknadspenetration 
i USA, forskning och utveckling 
samt Bolagets löpande 
verksamhet.”
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Ägarbild per 30 april 2022

> Cirka 13 000 aktieägare

> 10 största ägarna äger 
cirka 52%

> 23% utländska ägare
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Finansiell kalender

> Årsstämma - 30 maj 2022 

> Delårsrapport Q2 2022 - 17 augusti

> Delårsrapport Q3 2022 - 16 November

> Bokslutskommuniké 2022 - 22 februari
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Finansiell kalender och
Årsstämma 2022

Årsstämma 2022

Föreslagen ny
ledamot - Christian 
Joergensen med 
bakgrund inom Hill-
Rom, Baxter, 
Coloplast, Biotec
Parmacon etc



. 8 sept 2020

Vår affär och mål

• Be the market-leading platform provider 
for non-invasive long-term monitoring and 
diagnosis of cardiac patients in everyday 
life

• Offer the market solutions that are 
reimbursed in local markets thus can be 
made available at minimal expense to the 
patient

• Deliver patient-centered and user-friendly 
products, which leads to a high degree of 
utilization / compliance and thereby 
increase the probability of a positive 
clinical outcomes

Build the market leading 
CVD RPM platform leading 
to recurring sales 
exceeding SEK 250 million 
by 2024 with 80%+ Gross 
Margin and profitability.

Radically improve 
outcomes for 
millions of CVD 
patients by use of 
predictive and 
long-term remote 
monitoring.

Strategic mission Operational goals Financial goals
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Coala Life Inc, 
Irvine, CA, US

Coala Life HQ, 
Stockholm, Sweden

Coala Life R&D offices 
Uppsala, Sweden

coalalife.com

Coala Life is a Swedish medical device company backed by 
strong Swedish investors with more than USD 30 million 
raised to date. The team consists of industry leaders and 
clinical experts, many deriving from St. Jude Medical.

Enabling real-time virtual 
diagnostics and telemedicine -
based on algorithms and the 
power of the individual.
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