
Kalqyl publicerar initial analys av Calmark
Analytikerfirman Kalqyl publicerade idag en aktieanalys omfattande bland annat Calmarks
värdeerbjudande, produkter, marknadspotential och aktiens värdering. Analysen finns att läsa i
sin helhet på Calmarks hemsida.

”Restriktionerna kopplat till pandemin är nu borttagna i de flesta länder och med en ny
lanseringsplan ser vi att försäljningen har potential att ta fart. Vi bedömer att ökad
omsättningstillväxt kommer vara den enskilt största värdedrivaren för aktien tillsammans med
ytterligare regulatoriska godkännanden på nya marknader och produkter.” skriver Pontus
Fredriksson, analytiker för Kalqyl.

”I vårt huvudscenario utgår vi från att tidiga orders mestadels kommer vara av
utvärderingskaraktär, men att det kommer resultera i en gradvis stigande användningsgrad. Vi
räknar med att systemen som helhet kommer utgöra majoriteten av nettoomsättningen i närtid,
men att försäljning av förbrukningsvaror succesivt kommer öka för att utgöra en högre andel. Vi
ser att bolagets affärs- och distributörsmodell möjliggör en stark marginalförbättring under de
kommande åren.”

Analysen finns att läsa i sin helhet på samlingssidan för Företrädesemissionen 2022:
https://www.calmark.se/investerare/foretradesemission-2022 
 

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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