
Calmark erhåller sin första order från Triolab AB i Sverige
Calmark Sweden AB har idag emottagit bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern,
som omfattar både läsare och engångstester för bilirubin, har lagts av Triolab AB som är Calmarks
exklusiva distributör i Sverige. 

Dagens besked innebär att en av de viktigaste milstolparna för 2020, som presenterades i Calmarks informationsmemorandum
2019, nu uppnåtts.

”Jag är väldigt glad och stolt över att vi fått in den första ordern i bolagets historia”, säger Magdalena Tharaldsen, Director
International Business Development på Calmark. ”Triolab är nu i full gång med sin försäljningsverksamhet av våra produkter
och vi är väldigt nöjda med deras arbete.” 

”Detta är en historisk dag och en milstolpe som innebär att Calmark nu tar steget från ett utvecklingsbolag till ett säljande
bolag”, säger Anna Söderlund, VD för Calmark. ”Jag ser fram emot den fas av global lansering som vi nu går in i.”

 

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2020, 16:30 CEST.

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB  är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare
analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter.
Marknadslansering av de första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i
världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade
sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier
många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för
nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs
mer på www.calmark.se.


