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Beslut om företrädesemission och uppstart av försäljning i Sydostasien 

Under tredje kvartalet har flera framsteg uppnåtts i Sydostasien. Calmarks instrument och testkassetter för 
Neo-Bilirubin erhöll registrering av myndigheterna i Vietnam och en order på 40 instrument emottogs. En 
order erhölls också från bolagets indiska distributör avseende 50 instrument. Den 23 augusti beslutade 
styrelsen i Calmark att genomföra en företrädesemission med units (nyemitterade B-aktier och 
teckningsoptioner) som den 22 september godkändes på en extra bolagsstämma. Emissionen avslutades 
efter periodens slut med en teckningsgrad på cirka 91,1 procent vilket tillförde Calmark cirka 20,2 MSEK 
efter emissionskostnader. 
 

Rapporteringsperiod 

Rapporten avser perioden 1 juli – 30 september 2022. 
 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet  

• Den 9 augusti signerades ett nytt exklusivt distributörsavtal med bolaget Ajlan & Bros Holding Group 
Abilitii avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i Saudiarabien. En första 
order emottogs en månad senare den 8 september. 
 

• Calmarks instrument, POC-Analyzer Neo, erhöll den 10 augusti registrering av vietnamesiska 
myndigheter. Tillhörande test, Neo-Bilirubin, erhöll också registrering den 24 augusti. 

 
• Den 16 augusti meddelade Calmark en uppdaterad lanseringsplan där fokus ligger på de marknader där 

distributörsavtal finns skrivna, dvs Sydostasien, Mellanöstern, södra Europa och Norden. Vissa länder i 
VIA Globals nätverk prioriteras också. Först när distributörerna på dessa marknader kommit längre i sitt 
säljarbete expanderas lanseringen till fler länder. 

 
• Första ordern på Neo-produkter erhölls den 19 augusti från den indiska distributören r2 Diagnostics 

omfattande 50 instrument och 2000 testkassetter. 
 

• Den 23 augusti emottogs en order från Vietnam på 40 instrument och 3000 testkassetter. 
 

• Styrelsen för Calmark beslutade den 23 augusti att genomföra en företrädesemission med units 
(nyemitterade B-aktier och teckningsoptioner) om cirka 26 MSEK med teckningsperiod under hösten 
2022 och inlösen av teckningsoptioner, som kan ge ytterligare max 13 MSEK, under augusti 2023. 

 
• En extra bolagstämma hölls den 22 september i Karlstad. På stämman beslutades att ändra gränserna 

för aktiekapital respektive antal aktier i bolagsordningen samt att godkänna styrelsens beslut om 
emission av units. 

 
• EU-tillväxtprospektet för den tidigare meddelade företrädesemissionen offentliggjordes den 28 

september. Företrädesemissionen omfattades till cirka 28,3 procent av teckningsförbindelser och till 
cirka 51,7 procent av emissionsgarantier och var därmed till cirka 80 procent garanterad. 

Väsentliga händelser efter periodens slut  

 
• Den 20 oktober meddelades att Calmarks företrädesemission tecknats till totalt cirka 91,1 procent. 

Genom företrädesemissionen tillfördes bolaget cirka 20,2 MSEK efter emissionskostnader. Samma dag 
meddelades att delregistrering av 2 106 311 units motsvarande 13 480 390,40 SEK skett hos 
Bolagsverket.  

 
• Slutregistrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket skedde den 3 november och 

avstämningsdag för omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner var den 10 november 2022. 
Efter slutregistrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet till 4 753 903,10 
SEK och antalet aktier uppgår till totalt 47 539 031 aktier. 
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• Förändringar i Calmarks ledning meddelandes den 14 november. Rollen som CFO tillsattes av 

interimskonsulten Peter Larsson då tidigare CFO valt att lämna företaget på egen begäran. Samtidigt 
meddelades att nuvarande vd, av hälsomässiga skäl, kommer att vara frånvarande den närmaste tiden 
och att styrelsen utsett Camilla Arneving till tillförordnad vd. 
 

• Den 18 november meddelades att Calmark ska delta på en delegationsresa till Indien den 28 november 
– 2 december som anordnas av Swecare. I anslutning till delegationen görs också en 
marknadsföringsresa i landet tillsammans med bolagets distributör r2 Diagnostics. 
 

• Den 21 november meddelades att det exklusiva distributörsavtalet för de egyptiska och irakiska 
marknaderna med bolaget Enox Pharma inte kommer att förlängas för 2023. 
 

 

Övriga pressreleaser under perioden kan läsas på Calmarks hemsida, www.calmark.se.  

 

 

 

 

  

http://www.calmark.se/
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Om Calmark 

Calmark Sweden AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som tillverkar 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.  

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 tillgänglig 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.  

Calmarks produkter 

Diagnostik för nyfödda – Calmark Neo 

Testplattformen Calmark Neo består av instrumentet, POC-
Analyzer, samt testkassetter för mätning av olika biomarkörer i 
blodet hos nyfödda barn. Provtagning kan ske på den plats 
där barnet befinner sig, tex återbesöksmottagning på BB eller 
på förlossningen. CE-märkning av det första testet Neo-
Bilirubin slutfördes i april 2020 och lansering pågår i ett flertal 
länder parallellt. Försäljning sker via ett globalt nätverk av 
distributörer. Utveckling av patientnära tester för 
biomarkörerna LDH (bedömning av syrebrist) och glukos 
(bedömning av blodsockernivå) pågår. 

Calmarks produkt är den första patientnära analysplattformen (PNA) som är helt och hållet optimerad för 
nyfödda barn och möter ett behov på marknaden som inte tidigare uppfyllts.    

Diagnostik för sjukdomsgrad vid covid-19 – Calmark Covid 

Förutom tester för nyfödda har Calmark också utvecklat ett snabbtest för att förutsäga allvarlighetsgrad vid 
sjukdomen covid-19. Detta test CE-märktes i april 2021. Med tanke på pandemins utveckling kommer 
huvudfokus för Calmark dock att ligga på försäljning av Neo-Bilirubin. 

Global lansering – status 
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Tillförordnad VD har ordet 
 

 

Just hemkommen från en fantastisk delegationsresa tillsammans med 
Swecare till Rwanda är jag otroligt stolt. Våra fina Neo-produkter har 
väckt uppmärksamhet på alla möten vi deltagit i. Hos myndigheter, 
potentiella underdistributörer och inte minst inom sjukvården. Vår 
distributör i Afrika, VIA Global Health, deltog också i delar av 
programmet vilket var en extra bonus med resan.  

Under tredje kvartalet 2022 beslutade vi att fokusera på de marknader 
där vi redan har distributörsavtal, vilket meddelades den 16 augusti. 
Först när dessa marknader kommit längre i sitt säljarbete expanderas 
lanseringen till fler länder. Vi har fått många frågor om hur 
registreringsprocesserna framskrider och Calmark kommer 
kontinuerligt informera om status på var vi befinner oss på respektive 
fokusmarknad: 

Indien 
Vår distributör r2 Diagnostics har lämnat in registreringen till indiska myndigheter och bolaget har fått 
många följdfrågor som besvarats. Bolaget har dessutom lämnat in kompletteringar i några omgångar. I 
skrivande stund uppfattar vi att denna registrering snart är på plats. En order på 50 instrument har redan 
emottagits och den står redo att skeppas. I samband med delegationsresan till Indien i december, 
kommer vår säljchef Magdalena Tharaldsen att genomföra lanseringsaktiviteter tillsammans med r2 
Diagnostics och försäljningen bedöms starta i och med denna resa. 
 

Vietnam, Laos och Kambodja 
MTTS har en annan profil än våra övriga distributörer eftersom de också är en produkttillverkare precis 
som Calmark. Att de ändå valt att sälja vår produkt beror på att Neo-Bilirubin är det perfekta 
komplementet till deras fototerapiutrustning (ljusbehandling). Denna typ av samarbete letar vi nu aktivt 
efter på fler marknader. I Vietnam är instrument och Neo-Bilirubin redan registrerade och utrullningen 
pågår för fullt. Laos och Kambodja kommer i nästa steg. 
 

Grekland 
Vår distributör Prime Biosciences är mycket positiv, kunnig och aktiv. Här väntar vi dock på en viktig 
utvärdering som pågår ute hos slutkund innan denna försäljning kan ta fart. Neo-produkten är registrerad 
och marknadssegmentet är än så länge privata sjukhus och kliniker först och främst ute på öarna. 
 

Italien 
Prisma är den av Calmarks distributörer som varit igång längst. Först med ett försök att lansera vår 
COVID19-LDH produkt vilket inte lyckades mitt i pandemin. Nu pågår införsäljning av Neo-produkten, 
som är registrerad i Italien, vilket går bra. Prisma har deltagit på flera konferenser och möten inom 
neonatalvård och där fått positivt gehör för vår plattform. 

Saudiarabien 
Vi skrev avtal med Ajlan & Bros i augusti i år. En order emottogs en månad senare på demoprodukter men 
efter det tog det tyvärr stopp. Ajlan genomgår organisatoriska förändringar som gör att vår lansering inte 
får det fokus som vi hade önskat. Här finns ännu ingen registrering inlämnad ännu.  
 

Irak och Egypten 
Enox Pharma agerar som en mellanhand till underdistributörer i respektive land. Till både Irak och 
Egypten har vi levererat demoprodukter som används för införsäljning och eventuell registrering. Det här 
är dock de två länder där vi haft svårast att få inblick i processen och där vi nu förstått att 
produktregistreringarna inte följt den överenskomna planen. Vi har därför beslutat att inte förlänga 
distributionsavtalet med Enox Pharma för dessa båda länder. 
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VIA Global Health 
Efter arbetet med den uppdaterade lanseringsplanen och i samarbetet med VIA Global har vi förstått att 
Rwanda är en bra inkörsport till Afrika. Rwanda kallas för the "Switzerland of Africa" på goda grunder. Här 
är rent och välordnat utan korruption och med fungerande hälsosystem. Förutom Rwanda bedömer vi att 
Kenya, Tanzania och Uganda kommer att vara blivande fokusmarknader. Produktregistreringar är ännu 
inte påbörjade i de afrikanska länderna. 

Sammanfattningsvis ser vi att de länder som startar eller utökar sin försäljning i närtid är Indien, Vietnam, 
Grekland, Italien och Sverige där vi ser en ökad efterfrågan. 

I denna kvartalsrapport tar vi kostnaden för en utrangering av produkten COVID19-LDH. 
Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade i september att slutet på pandemin är i sikte och vi anpassar 
våra planer. Vi bedömer att produktens efterfrågan har minskat. På Calmark är vi stolta över beslutet att 
bidra i pandemin och att genomföra utvecklingsprojektet på rekordtid!  

Vi har just genomfört en företrädesemission med en teckningsgrad på 91,1% vilket tillfört Calmark 20,2 
MSEK efter emissionsutgifter. Det ger bolaget möjlighet att fortsätta investera i lanserings- och 
försäljningsaktiviteter som kommer att genomföras med tydliga prioriteringar och starkt fokus på våra de 
marknader där vi kommit längst. 

Våra produkter gör skillnad för nyfödda, familjer, sjukvårdspersonal och samarbetspartners! 

Varma hälsningar  

 
Camilla Arneving, tillförordnad VD, Calmark Sweden AB 
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Aktien 

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stock Market den 6 juli 2018. Spotlight Stock Market är 
en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight 
Stock Market driver en handelsplattform (MTF).  
 
Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår per 2022-09-30 till 32 666 387, varav 477 150 A-aktier och 
32 246 987 B-aktier. Under oktober månad har en nyemission genomförts. Per 20 oktober delregistrerades 
8 425 244 antal aktier hos Bolagsverket och den 3 november slutregistrerades 6 447 400 antal aktier. Antal 
aktier per 4 november är 47 539 031 och aktiekapitalet är 4 753 903,10. 

Ägarförteckning 

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets tillförordnade VD Camilla Arneving.  

Koncernuppgifter 

Calmark Sweden AB (publ.), organisationsnummer 556696–0141, är moderbolag i en koncern vari ingår det 
helägda dotterbolaget Calmark Hongkong Limited, corporate identity number 2979765, samt detta bolags 
helägda dotterbolag Calmark Med-Tech (Wuxi) Limited Company, corporate identity number 
91320214MA2579UT6X. 

Skattemässiga underskott 

Calmarks nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. 
Det finns i dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga överskott kommer att 
finnas i framtiden som kan försvara en aktivering av värdet av underskottsavdragen, varför uppskjuten 
skattefordran ej har redovisats. De skattemässiga fastställda underskotten i bolaget uppgår till 49 565 tkr 
per 31 december 2020 och var 70 910 tkr per 31 december 2021. 

Incentiveprogram 

Personaloptioner 

Under 2021 har optionsprogram ställts till personal och ledning i bolaget, som omfattar 444 000 
teckningsrätter vilka baseras på anställningstid. Intjänandeperioden pågår tom 1 juni 2024 då optionerna 
kan lösas in. Lösenkursen är 250% av den volymvägda genomsnittskursen tio dagar före respektive 
tilldelning. 

Till aktieägarna 

Vid nyemissionen i oktober har bolaget emitterat 4 083 298 teckningsoptioner som ger innehavaren rätt att 
teckna 4 083 298 B-aktier till en kurs som ska motsvara 75% av den volymvägda genomsnittskursen enligt 
Spotlights Markets officiella kurslista under en period tio handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023, 
dock lägst 1,60 kronor och högst 3,2 kronor per aktie.  

Principer för delårsrapportens upprättande 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen. Från och 
med denna rapport redovisas Calmark som en koncern då dotterbolagen i Hongkong och Wuxi 
konsolideras. 

Granskning av revisor  

Denna delårsrapport har ej översiktligt granskats av Bolagets revisor. 
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Kommande finansiella rapporter  

21 februari 2023 – Bokslutskommuniké för helår och fjärde kvartalet 2022. 
18 april 2023 – Årsredovisning och tillhörande revisionsberättelse 2022 
23 maj 2023 - Delårsrapport Första kvartalet 2023 
11 augusti 2023 - Delårsrapport Första halvåret 2023 
21 november 2023 - Delårsrapport Tredje kvartalet 2023 
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Kommentar till bolagets finansiella utveckling för det tredje kvartalet 2022 

Nyckeltal med kommentarer:  

Siffror inom parentes visar motsvarande period förra året.  

• Justerat kassaflöde efter investeringar januari – september 2022: -2 335 (-3 121) tkr/månad 
• Balanslikviditet 30 september 2022: 63% (70%) 
• Soliditet 30 september 2022: 85% (92%) 

 
Nettokassaflödet före finansiella poster minskade enligt plan jämfört med andra kvartalet 2022. Företaget 
har fortsatt se över kostnader och samtidigt byggt upp bolaget för en säljande verksamhet. Inom det 
kommande halvåret ligger ytterligare kostnader för registrering av produkter, samt kostnader för att 
fortsätta utveckla marknads- och försäljningskapacitet. Balanslikviditetens minskning är relaterat till att 
bolaget har byggt lager. Även soliditeten har minskat marginellt i slutet av perioden. 

Resultatet för kvartalet har belastats med en utrangering av balanserade utgifter om 9,2 MSEK samt en 
nedskrivning av lagervärdet på 0,61 MSEK avseende produkten COVID19-LDH som ej längre anses vara 
kommersiellt lanserbar. Utvecklingen av kemi och mjukvara är dock värdefull input i LDH-projektet för 
nyfödda. 

Krediter från Almi Företagspartner är slutbetalda per 31 augusti 2022. 

De risker och osäkerhetsfaktorerna som bolaget är exponerade för redogjordes i senaste årsredovisningen 
för 2021 och utgörs av risker hänförliga till finansiering och valuta, produktutveckling, myndighetstillstånd 
och registreringar samt beroendet av nyckelpersoner. Beträffande finansiering av verksamheten har en 
nyemission under oktober/november tillfört bolaget 20,2 MSEK efter emissionsutgifter.  
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Resultaträkning i sammandrag, koncernen 
 

 

  

 1 juli -30 sept  1 jan -30 sept 1 jan-31 dec

tkr, om ej annat anges 2022 2021 2022 2021 2021
Calmark koncernen

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 8 160 57 205 221
Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 590 0 7 446 8 541
Övriga rörelseintäkter 7 35 53 99 15
Summa rörelsens intäkter 15 1 785 110 7 750 8 777

Rörelsens kostnader
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -1 215 -156 -3 045 -215 -757
Övriga externa kostnader -2 857 -2 934 -8 240 -10 364 -13 117
Personalkostnader -3 204 -3 372 -10 136 -10 905 -14 924
Avskrivningar -752 -153 -2 607 -337 -2 162
Övriga rörelsekostnader -9 159 0 -9 176 -3 -4
Summa rörelsens kostnader -17 187 -6 615 -33 204 -21 824 -30 964

Rörelseresultat -17 172 -4 830 -33 094 -14 074 -22 187

Resultat från finansiella investeringar
Finansnetto -14 -9 -20 -36 -41

Resultat efter finansiella poster -17 186 -4 839 -33 114 -14 110 -22 228

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -17 186 -4 839 -33 114 -14 110 -22 228

Genomsnittligt antal aktier, tusental, före utspädning 32 666 27 666 32 666 27 666 28 180
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter utspädning 33 110 28 110 33 110 28 110 28 402
Antal aktier på balansdagen, tusental, före utspädning 32 666 27 666 32 666 27 666 32 666
Antal aktier på balansdagen, tusental, efter utspädning 33 110 28 110 33 110 28 110 33 110
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,53 -0,17 -1,01 -0,51 -0,79
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,53 -0,17 -1,01 -0,51 -0,79
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Balansräkning i sammandrag, koncernen 
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Rapport över förändringar i eget kapital, koncernen 
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Kassaflödesanalys, koncernen 
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Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget 
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Balansräkning i sammandrag, moderbolaget 

 

  



 
 

Delårsrapport | Tredje kvartalet | 2022   16 

Definition av nyckeltal 
 

Justerat kassaflöde efter investeringar  Nettokassaflöde före finansiella poster / antal månader 
(tkr/mån)  

Balanslikviditet    Omsättningstillgångar inklusive lager / Kortfristiga skulder 

Soliditet   Eget kapital / Summa tillgångar 

Resultat per aktie  Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

Genomsnittligt antal aktier  Det genomsnittliga antalet aktier i Calmark har beräknats 
utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i 
Calmark efter varje genomförd nyemission gånger antal 
dagar som respektive antal aktier varit utestående. 

     

 

 

 

Avlämnande av Delårsrapport 

 

Stockholm den 22 november 2022 

För styrelsen 

 
Camilla Arneving 
Tillförordnad Verkställande Direktör 
Calmark Sweden AB (publ) 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Camilla Arneving, Tf. VD 
camilla.arneving@calmark.se 
Tel: +46 (0)10 204 01 50 
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