Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § över väsentliga händelser får styrelsen för Calmark
Sweden AB (publ), org nr 556696 - 0141, anföra följande.
Senaste årsredovisning avlämnades av styrelsen den 2 april 2020. För perioden fr o m 2
april 2020 och fram t o m datumet för undertecknandet av denna redogörelse har bolaget
löpande på sin hemsida (www.calmark.se) informerat om händelser av väsentlig
betydelse för bolagets finansiella ställning.
En sammanställning av de väsentliga händelserna framgår av Bilaga 1 till denna
redogörelse.
I övrigt hänvisas till bolagets halvårsrapport 2020 och rapport för tredje kvartalet 2020,
som offentliggjorts på bolagets hemsida.

Karlstad den 7 dec 2020

Kjersti Berg Marthinsen
Styrelsens ordförande

Mathias Karlsson

Stefan Blomsterberg

Anna-Karin Edstedt Bonamy

Bilaga 1
Väsentliga händelser under perioden 2 april - 7 december 2020
•

Den 3 april meddelades att Calmarks styrelse föreslagit byte av ordförande vid
årsstämman den 14 maj. Kjersti Berg Marthinsen föreslogs ersätta grundaren
Mathias Karlsson som styrelseordförande i Calmark vid årsstämman. Mathias
Karlsson föreslås kvarstå i styrelsen samt fortsätta leda bolagets Medical Advisory
Board.

•

Den kliniska studien av Calmarks produkt Neo-Bilirubin, som drivits av
forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB,
Stockholm avslutades i förtid den 6 april efter att tillfredsställande resultat
uppnåtts.

•

Styrelsen i Calmark fattade den 16 april beslut om att tidigarelägga det sista steget i
automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista
stegen parallellt. Bolaget har slöt avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ), till ett värde av 12,8 MSEK avseende leasing av produktionsutrustningen.

•

Den 16 april offentliggjordes också Calmarks årsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse för 2019.

•

En viktig milstolpe uppnåddes den 21 april då Calmarks första produkt Neo-Bilirubin
CE-märktes enligt IVD-direktivet. Produkten blev därmed godkänd för försäljning
och användning i sjukvården inom EU.

•

Den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ). Kjersti Berg
Marthinsen valdes till ny styrelseordförande i bolaget.

•

Calmark publicerade delårsrapporten för första kvartalet 2020 den 20 maj.

•

Den 26 maj tecknade Calmark distributörsavtal med Triolab Oy avseende
marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland,
Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera
Calmarks produkter i Sverige.

•

Calmark signerade avtal den 28 maj med Magdalena Tharaldsen i rollen som
Director of International Business Development. Magdalena började sin anställning
den 26 augusti och ingår i bolagets ledningsgrupp. Ansvarsområdet är bland annat
att bygga upp det breda distributörsnätverk som utgör stommen i Calmarks
försäljningsstrategi.

•

Den 2 juni presenterade Anna Söderlund Calmark för aktieintresserade på det
digitala eventet Redeye Growth Day 2020.

•

Den 16 juni tecknade Calmark avtal med Automations Partner i Helsingborg
Aktiebolag avseende byggandet av maskinerna till den fullt automatiserade
produktionslinan för engångstesterna.

•

Styrelsen i Calmark beslutade den 25 juni att bolaget ska utveckla ett patientnära
LDH-test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19. Flera
studier visar att nivån av LDH i blodet kan hjälpa till att förutsäga allvarlighetsgrad
och dödlighet i sjukdomen.

•

Den 2 juli rekryterade Calmark en mjukvaruutvecklare, Balázs Szabó, som började
sin anställning på bolaget den 17 augusti. Calmark har tidigare haft
mjukvaruutvecklingen via externa resurser och förstärkte därmed det interna
teamet med denna viktiga kompetens.

•

Calmark beslutade den 16 juli att inleda ett samarbete med Nordic Match,
strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna.
Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat
”joint venture”. Projektet förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger
därmed lanseringen i Kina med cirka två år.

•

Den 22 juli anställde bolaget Camilla Arneving som Marketing Director med ansvar
för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga
intressenter. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och har innehaft samma roll via
interimskontrakt i cirka två år.

•

Calmark anställde den 24 juli Jim Hansson i rollen som Director of Production &
Logistics. Jim Hansson har mycket lång och gedigen erfarenhet från det
medicintekniska området och har tidigare arbetat på XVIVO Perfusion AB, Vivoline
Medical AB, NOTE Lund AB, MAQUET Nordic AB och Jostra AB. Anställningen
började i oktober 2020.

•

Den 25 augusti fick Calmark besked om att två nya patent beviljats, ett avseende
teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa
bilirubin.

•

Den 27 augusti publicerades delårsrapport för första halvåret 2020.

•

Den 1 september meddelades att produktutvecklingen av LDH-testet för
bedömning (triage) av covid-19 fortlöper enligt plan och att CE-märkning av testet
beräknades kunna ske under Q1 2021.

•

Den 9 september meddelades att ett exklusivt distributionsavtal tecknats mellan
Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Alpha Tech Est. i Jordanien. Avtalet ger
Alpha Tech exklusiv rättighet att sälja och marknadsföra Calmark Neo-plattformen i
Jordanien.

•

Calmark emottog den 14 september bolagets första order avseende plattformen
Calmark Neo. Ordern, som omfattade både instrument och engångstester för
bilirubin, lades av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.

•

Den 25 september meddelades att Calmarks dotterbolag i Fastlandskina ska
placeras i Greater Bay Area. Staden Guangzhou, med sitt läge och kluster av
medtech-bolag, valdes ut för nästa steg.

•

Calmarks VD Anna Söderlund presenterade utvecklingen i bolaget på Redeyes
digitala event “Investor Forum Online” den 1 oktober.

•

Den 6 oktober meddelade Calmark att dotterbolaget i Hongkong registrerats.
Calmark Hong Kong Limited är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget
Calmark Sweden AB.

•

Calmark emottog den 9 oktober en order från Triolab Oy avseende plattformen
Calmark Neo. Även om det ekonomiska värdet av ordern var blygsamt, var den av
stor strategisk betydelse då den visade att Triolab kommit igång med
demonstrationer och aktivt försäljningsarbete. Triolab Oy är Calmarks exklusiva
distributör i Finland, Litauen, Lettland och Estland.

•

Den 12 oktober presenterade Anna Söderlund Calmarks affärsidé, produkter och
nuläge på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg.

•

Michael Lundh rekryterades till nyckelpositionen som Quality Assurance and
Regulatory Affairs Director den 12 oktober. Michael Lundh har innehaft rollen som
ansvarig för QA/RA via konsultuppdrag sedan 2016 och ingår i Calmarks
ledningsgrupp.

•

Analytikerfirman Redeye publicerade den 14 oktober en initialanalys om Calmark
"Diagnosing the New Generation”.

•

Den 22 oktober hölls online-eventet "Redeye Diagnostics Seminar 2020" där
Calmarks VD, Anna Söderlund var en av talarna.

•

Teckningskursen för teckningsoption TO2 i Calmark Sweden AB fastställdes den 26
oktober till 4,44 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption
TO2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Calmark under perioden 4 - 16
december 2020.

•

Calmark Sweden AB meddelade 25 november att nytt beslut tagits avseende
lokaliseringen av företagets kontor på Fastlandskina. Efter ekonomiska
förhandlingar framstår alternativet att förlägga kontoret i Wuxi utanför Shanghai
som ett mer fördelaktigt alternativ än Greater Bay Area vilket tidigare meddelats.

•

Ett exklusivt distributörssavtal signerades 26 november med P.R.I.S.M.A. Srl
(Prisma) i Italien. Avtalet omfattar Calmarks test för att bedöma sjukdomsgraden
vid covid-19 och innehåller en minsta avtalsvolym på 4,6 MSEK. Testet, ”Calmark
COVID19-LDH”, är under utveckling och beräknas kunna CE-märkas under första
kvartalet 2021 och är då redo för försäljning.

•

Calmark meddelade 26 november att samarbete inleds med VIA Global Health för
snabbare globalisering. Avtal avseende distribution av bolagets produkter har
tecknats med det amerikanska bolaget VIA Global Health, som specialiserats sig på

distribution av medicintekniska produkter i låg och medelinkomstländer. Avtalet
innebär att Calmarks produkter kan nå ut till länder i bl.a. Afrika och Sydamerika
tidigare än beräknat och dessutom mera kostnadseffektivt. Företaget har fått stöd
från Bill och Melinda Gates Foundation för att stödja dess ansträngningar att utöka
tillgängligheten av hälsoprodukter för mödrar och nyfödda. Genom att förmedla
kontakt med mindre distributörer i låg och medelinkomstländer kan produkter nå
ut till delar av världen där bolag i vanliga fall inte gör lanseringar. VIA Global Health
har levererat produkter till mer än 70 länder och har flera viktiga produkter inom
mödra- och barnhälsovård, men även produkter för covid-19.
•

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark eller “Bolaget”) genomförde under november
2019 en företrädesemission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner
TO 2 B. Fredagen den 4 december 2020 inleddes lösenperioden för
teckningsoptionerna TO 2 B. Lösenperioden pågår till och med 16 december 2020
och lösenpriset är satt till 4,44 SEK.

