
Uppdatering av orderläge samt informationspolicy gällande pågående 
COVID-19-pandemi 

S2Medical har som tidigare pressmeddelats arbetat med att förse sjukvården och 
samhällsviktiga funktioner med medicinska förbrukningsartiklar och 
skyddsutrustning under den pågående COVID-19-pandemin. Detta har gett 
upphov till en stor orderingång under mars och har följts av ett oavbrutet arbete 
att leverera dessa produkter till kund. 

Bristen på dessa varor är global och stora problem kring logistik vid import och 
tillverkning råder. Försäljningen har således begränsats, framför allt av den 
globala tillgången på råvaror och färdiga produkter. S2Medical har dock i denna 
kris lyckats hitta alternativa lösningar för att möta kundernas behov och således 
bidragit med att tillföra stora mängder av den efterfrågade utrustningen till 
framförallt sjukvård i Skandinavien. 

Av de totalt rapporterade ordrarna om ca 23 Miljoner SEK relaterat till COVID-19-
pandemin, har bolaget nu levererat motsvarande ca 11 Miljoner SEK. Beträffande 
de resterande ordrarna om sammanlagt ca 12 miljoner SEK bedömdes 
leveransmöjligheten baserat på informationen från våra underleverantörer som 
rådde vid tillfället. Då leveranser från underleverantörer i flera led har påverkats av 
COVID-19-pandemin på ett sätt som inte gått att förutspå har våra leveranser till 
slutkunder försenats och vi bedömer därför vår fullgörelsemöjlighet som osäkrare 
än vid tiden för mottagandet av ordrarna. Samtliga ordrar som Bolaget 
pressmeddelat om den 11/3 (0,9 MSEK), 12/3 (0,7 MSEK), 13/3(2,5 MSEK, 4 MSEK 
samt 3,7 MSEK), 17/3 (7,6 MSEK), 19/3 (3 MSEK) samt 20/3 (1,1 MSEK) kvarstår 
dock med befintligt värde och avses att levereras till kund löpande under 
förutsättning att både kundens behov samt tillgång till varor fortlöper.  

I rådande situation kommer bolaget inte att pressmeddela ordrar förrän varorna 
lämnar vårt eller underleverantörers lager och varorna därför med säkerhet kan 
levereras till slutkund. Denna förändring i vår informationspolicy gäller det 
resterande orderbeloppet samt alla nya ordrar relaterat till COVID-19 under 
förutsättning att ordrarna utgör insiderinformation. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som S2Medical AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 
596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 14/5 2020 kl. 22:57.  



Certified Adviser 
Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är 
Bolagets Certified Adviser. 
 
Övrigt 
Aktiens kortnamn: S2M 
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ). Telefon: +46 (0)8-70 000 50 
E-post: petter.sivler@s2m.se 
 
Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer 
innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på 
brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt 
cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. 
Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt 
kostnader för hälso- och sjukvården. 
 
 


