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Johan Eckerdal ny Vice President R&D på 
Coala Life
Coala-Life Group AB (publ), ett ledande bolag inom molnbaserad distansmonitorering 
av hjärt- och lungsjukdomar, meddelar idag att Johan Eckerdal anställts i en ny roll 
som Vice President R&D.

Johan Eckerdal är civilingenjör inom biomedicin, LiU, och har över 20 års erfarenhet som 
utvecklingschef, projektledare och utvecklare av kardiovaskulära medicintekniska 
produkter. Johan var under tio års tid verksam inom olika ledande roller på St Jude 
Medical och senaste fem åren som CTO på Zenicor Medical Systems.
 
”Vi är väldigt glada att Johan med sin breda erfarenhet och djupa branschkunskap har valt 
att hjälpa oss i vår fortsatta utveckling av CoalaLifes lösningar för att stötta vården, 
patienter och enskilda individer i kampen mot hjärt-och kärlsjukdomar” säger VD 
Dan  Pitulia
 
Johan tillträder senast 1 mars 2022
 
Magnus Samuelsson kvarstår som bolagets CTO och fortsätter att rapportera till VD

Om oss

Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och 
lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor - en mångfaldigt 
prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör 
långtidsövervakning, analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och lungor i realtid 
och på distans. Coala Heart Monitor marknadsförs huvudsakligen mot vårdgivare som 
förskriver produkt och tjänst till patient för användning i vardagen och hemmiljö, utan 
behov att besöka någon vårdenhet. Bolagets lösningar bygger på mångårig svensk 
forskning samt utveckling och skyddas av ett 30-tal patent. Huvudkontoret är baserat i 
Uppsala och sedan 2019 är det amerikanska dotterbolaget Coala Life Inc etablerat i Irvine, 
Kalifornien. Över 350 vårdgivare och 1 000 läkare är anslutna till Coala Care Portalen. För 
mer information se www.coalalife.com
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För mer info, kontakta:

Dan Pitulia, CEO Coala Life AB
+46 70 972 08 38, dan.pitulia@coalalife.com

Philip Siberg, Co-founder, Chief Strategy Officer and Head of IR
+46 70 790 67 34, philip.siberg@coalalife.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, 
tel: +46 (0)8-463 80 00
email: certifiedadviser@penser.se
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