
Stockpicker har publicerat kortfattad
aktieanalys om Calmark
Analyshuset Stockpicker har publicerat en kortfattad aktieanalys om Calmarks affärsidé,
produkter, kommersialisering och potential. Stockpicker producerar och distribuerar aktie- och
fondanalyser och har funnits sedan 1997.

”Vid dagens aktiekurs (före företrädesemissionen) har Calmark ett blygsamt marknadsvärde på
omkring 59 MSEK. Någon historisk nettoomsättning att prata om finns ännu inte, men
distributörer har påbörjat säljarbetet redan på ett antal stora marknader. Om försäljningen av
Neo-Bilirubin tar fart på allvar är dagens värdering förmodligen ett minne blott.” skriver Axel
Stenman, skribent och analytiker för Stockpicker. ”Därutöver skapar de övriga Neo-produkterna
och potentiella tilläggsprodukter till instrumenten en än högre uppsida.”

Han fortsätter: ”Risknivån får beskrivas som hög, då kassaflödet från den löpande verksamheten
förväntas vara negativt ett tag framöver och nytt kapital kan behöva tas in.

Den potentiella marknaden får beskrivas som enorm eftersom bolagets produkter lämpar sig för
aktörer i alla storleksklasser och uppfyller ett syfte i såväl mindre- som mer utvecklade
samhällen.”

Artikeln finns att läsa i sin helhet på:
https://www.stockpicker.se/home/medicinteknikbolaget-calmark-tar-nasta-steg-mot-
kommersialisering

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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