
Calmark har rekryterat Madeleine Skoglund
som heltidsanställd CFO
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att Madeleine Skoglund anställts som ny CFO för
bolaget från och med den 1 september. Madeleine kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp.

Madeleine Skoglund tillträder som ny CFO för Calmark Sweden AB (publ) och blir därmed
även medlem i ledningsgruppen. Madeleine efterträder Firyal Kryou som har varit inhyrd CFO
sedan december 2021. Madeleine tillträder sin nya roll den 1 september 2022.

Madeleine har lång erfarenhet av flertalet konsultchefsroller inom ekonomi, såsom CFO,
Finance Director och Head of Finance, från företag med internationell marknadsnärvaro. Hon
kommer senast från Dreams Sustainable, som är ett samriskbolag mellan den franska
storbanken BNP och fintech-bolaget Dreams, där hon arbetade som Head of Finance. Madeleine
har gedigen erfarenhet av finansiell rapportering, verksamhetsstyrning, affärsplanering,
transformeringar, förhandling och försäljningstillväxt samt har en PGDM och Executive MBA
från Henley Business School, University of Reading i England.

”Det är med stor glädje som jag välkomnar Madeleine Skoglund till teamet och ser fram emot
vårt kommande samarbete” säger Anna Söderlund, VD på Calmark 

”Jag ser verkligen fram emot att få vara med att driva och utveckla Calmark, ett bolag med
spännande tid framför sig” säger Madeleine Skoglund.
 

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 och säljer en
patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska
tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och
testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-
Bilirubin påbörjades under 2020. 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. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för
bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på
Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer
på www.calmark.se.
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