
S2Medical AB (publ) expanderar i Europa och anställer en regional säljchef 

S2Medical AB (publ) genomför en större satsning i Europa och har i samband med 
detta anställt Sieb Smidtman som regional säljchef. Sieb kommer att leda arbetet 
med S2Medicals distributörer i Europa med målsättningen är att öka försäljningen 
av Bolagets produkter och utbilda kunder. Sieb har mer än 30 års erfarenhet av 
försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter i Europa och 
kommer senast från tjänsten som sales director northern Europe på det 
amerikanska medtech-bolaget Argentum Medical. 

”Den satsning som vi genomfört i Mellanöstern har visat sig vara mycket 
framgångsrik. Efter den lyckade nyemissionen är det nu dags att även inkludera 
Europa i denna satsning. Vi är i helt rätt fas för att accelerera våra aktiviteter i 
framförallt Tyskland och Storbritannien och hoppas på att även inkludera nya 
distributörer i vårt nätverk. Alla i bolaget är otroligt glada att Sieb, som är en känd 
profil inom sårläkning i Europa, har tackat ja till uppdraget att bidra med sin 
erfarenhet och nätverk för att lyfta vår försäljning till nya höjder.” säger bolagets 
VD Petter Sivlér. 

Denna information är sådan som S2Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen 
lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-12-
18 20:38 CET.  

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ). Telefon: +46 (0)8-70 000 50 
E-post: petter.sivler@s2m.se  

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets 
Certified Adviser.  

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.  
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