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S2Medical AB (publ) erhåller stororder värd ca 900 000 SEK 

S2Medical AB (publ) har erhållit en stororder av medicinskt förbrukningsmaterial 
från en europeisk distributör. Ordervärdet är ca 900 000 SEK med en hälsosam 
vinstmarginal. Ordern avser flera olika produkter som tillverkas av 
underleverantörer och kommer att levereras till kunden omgående. 

S2Medical har samlat kunskap om utbrottet av COVID-19 genom sin kinesiska 
storägare som framgångsrikt deltagit i arbetet med att reducera spridningen av 
infektionen i Kina. S2Medical kan genom denna samverkan bistå sina egna kunder 
genom att leverera rätt produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Genom att på ett 
tidigt stadium fått ta del av spridningsreducerande åtgärder har Bolaget snabbt 
klarat av att bygga upp ett nätverk av pålitliga leverantörer. 

”I dessa pressade tider vill vi på S2Medical ta ett samhällsansvar genom att 
använda våra internationella kontakter för att leverera kritiska medicinska 
förbrukningsmaterial till etiskt försvarbara priser. Vi är mycket glada över att se att 
de leverantörer som vi jobbar med har ett långsiktigt tänk och möjliggör denna för 
oss stora affär. Vi hoppas även att vi genom att visa att vi är en seriös och pålitlig 
leverantör, kan stärka banden till våra kunder.” säger bolagets VD Petter Sivlér.  
 

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 2020-03-11 kl. 16:19.  
 

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. 


