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Disclaimer

This presentation contains certain estimates and forward-looking statements, which reflect the management´s 
current views. Such statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors that may 
cause actual results, performance or achievements of the Elos Medtech Group to differ substantially from those 
expressed or implied in this presentation. Elos Medtech Group is providing the information in this presentation as 
of this date and does not undertake any obligation to update any statements contained in it as a result of new 
information, future events etc. 



COVID-19 och påverkan på Elos Medtech
Pressrelease publicerad 25 mars och VD-ord i Årsredovisningen publicerad 31 mars 2020

• Elos Medtech att det finns en betydande risk att utbrottet av COVID-19 
kommer att ha en finansiell påverkan på bolaget under första halvåret.

• Påverkan på bolaget beror främst på förändrade kundbehov utifrån 
sjukvårdens omprioriteringar i denna akuta situation. 

• Då utvecklingen är oförutsägbar är det inte möjligt att förutse den mer 
långsiktiga påverkan pandemin kan komma ha på bolaget.

Genomförda åtgärder:

• I alla länder vi är verksamma i, har vi kunnat ta del av de stödpaket som de 
lokala regeringarna erbjuder.

• Vi har genomfört korttidspermittering inom vår nordiska verksamhet enligt 
de stödpaket som den danska och svenska regeringen erbjuder. 

• Gällande vår verksamhet i Kina, kunde vi gradvis öppna fabriken i slutet av 
februari och har kunnat återgå i full drift sedan början av mars. 

• Vi utvärderar löpande ytterligare behov av åtgärder. 



Vårt huvudfokus under rådande omständigheter

1. Skydda våra medarbetare och att genom olika åtgärder på våra 
enheter förhindra att viruset sprids. Vi följer lokala lagar och regler 
som gäller i Sverige, Danmark, Kina och USA. Dessutom har vi 
förstärkt våra redan strikta hygien- och säkerhetsrutiner med 
ytterligare rekommendationer och restriktioner. 

2. Tillverka och leverera sjukvårdsprodukter till våra kunder som är 
nödvändiga och kritiska för sjukvården. Exempel på dessa produkter 
är delar till respiratorer, flergångssprutor till insulin, instrument till 
trauma operationer mm. 

3. Minimera bolagets finansiella risker och säkra bolagets framtid 
och våra anställdas jobb. Med flexibilitet möta både minskad och 
ökad efterfrågan utifrån hur sjukvården ställs om.

Fördelarna med att Elos Medtech bedriver verksamhet på flera 
kontinenter och i flera segment, blir mer tydliga när en pandemi sprider 
sig över hela världen. 

N.B. Information om ökad efterfrågan av detaljer till ventilatorer är inte av väsentlig finansiell betydelse för koncernens utveckling.
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Nyckeltal koncernen 2019



Elos Medtech AB
Lönsam tillväxt

5 produktionsenheter

3 kontinenter

3 affärsområden

>550 anställda
• ISO 13485
• ISO 14001
• I compliance med EU’s och FDA’s

riktlinjer för medicintekniska produkter



Från leverantör av kontraktstillverkning
=> värdeskapande global partner inom medicinteknik
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Elos Medtech’s Vision och Mission

Transforming Medical Technology and 
Advancing Quality of Life Worldwide

I samarbete med våra kunder tillhandahåller vi 
hållbara, innovativa produkter och supply lösningar för

den globala medicinteknikmarknaden.

Vår målsättning är att bygga lönsamma och långsiktiga
partnerskap och sträva efter en förträfflighet i allt vi 

gör, för att hjälpa människor att leva rika och aktiva liv. 
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Implantat

Protetik

Digitalt arbetsflöde

Instrument

Borr

Momentnyckel

Affärsområde Dental 



Egna produkter inom dentala instrument och digital tandvård

•Andelen egna produkter står för 9,9% av 
koncernens omsättning

•Erbjuds som OEM eller säljs i vårt eget 
varumärke - Elos Accurate®

•Varumärket Elos Accurate® är erkänt för att 
det möjliggör ett öppet digitalt arbetsflöde

• Försäljning till dentala implantat bolag, 
mjukvaruföretag, fräscentra, distributörer och
webshop



Borr

Guidewires

Skruvar

Pins

Affärsområde Orthopedics

Hooks

Plattor

Instrument



Injektionssprutor för insulin

Komponenter till benförankrade hörselapparater

Komponenter till pacemaker mfl

Affärsområde Life Science
Diagnostics, Hearing Device & Vibration och Other Medical Areas

Instrument

Kliniska tester

PET-scanning

IVF-behandling
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Elos Medtech stärker samarbetet med kunder genom Complete
Performance™

En obruten värdekedja - från design, utveckling, prototyper och tester till serietillverkning, distribution och 

logistik. Detta adderar mervärde och stärker samarbetet med kunder.

=> Helhetslösning - Partnerskap

Utvecklings- och
regulatorisk
kompetens

Förkortade
ledtider

Lång medicin-
teknisk erfarenhet

Ökad
effektivitet

Förstklassig
kvalitet

OEM produkter
Stark expertis och stor

kunskap om produkternas

konstruktion inom

medicinteknik
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Långsiktiga finansiella mål och Hållbarhetsmål 2019



2019 i korthet – Bästa rörelseresultatet i koncernens historia

Rörelseresultat 65,3 MSEK (38,9)

1. Fokus på specialisering och effektiviseringar har gett oss ökad 
konkurrenskraft och ökad lönsamhet

2. Tecknat avtal med nya kunder både inom Orthopedics och Dental 
samt till vår polymera verksamhet inom Life Science

3. Ökad produktionskapacitet

• Utbyggnaden av fabriken i Memphis färdigställdes i oktober. Ökade 
behov från våra globala ortopedikunder kan nu mötas genom ökad 
produktionskapacitet

• Stark efterfrågan av vårt polymera erbjudande och under 2020 
byggs fabriken i Skara ut

Elos Medtech Cares – värdebaserad företagskultur som bygger på 
hållbarhet i alla led



2019 avslutades med fortsatt ökad lönsamhet

• 6:e kvartalet i rad med ökad lönsamhet

• Rörelseresultatet uppgick till 65,3 MSEK (38,9) 

• Rörelsemarginal på 9,5% (6,0) 

• Bästa rörelseresultatet i koncernens historia

13,3 13,5

9,3

6,6

10,8

5,2

11,9
11,0

21,4

15,6
14,2 14,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2017 2018 2019

EBIT EBIT R12

Rörelseresultat (MSEK)MSEK



Tre affärsområden med fokus på specialisering och ”best-in-class”
Global positionering och stora satsningar inom samtliga affärsområden
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Life Science 2019

• Utfasning av Bruel&Kjaer påverkade årets 
tillväxttakt

• Exklusive utfasningen är utvecklingen god med 
särskilt hög aktivitet i Kina samt inom vår 
polymera kontraktstillverkning

• Ökad efterfrågan av automatiserad 
formsprutning. Utbyggnaden av fabriken i Skara 
har påbörjats och beräknas vara klar under första 
delen av 2021



• Trenden för robotkirurgi är fortsatt stark. Fabriken 
i Memphis byggts ut och flera omfattande 
produktprojekt har påbörjats. 

• Ett projekt för en ny ortopedisk kund i Kina har 
framgångsrikt levererats

• Bygger ett gemensamt starkt varumärke

Orthopedics 2019



• Stärkt samarbete med strategiska kunder

• Nya forskningsprojekt

• Samtliga Elos Accurate® produkter är godkända för 
försäljning i USA

• Flertal globala distributionsavtal har tecknats, med 
tex Nobel Biocare, för produkter inom Elos 
Accurate® familjen

Dental 2019



Elos Medtech-aktiens utveckling senaste 2-årsperiod

• 52% kursuppgång under 2019

• Solid ökning av bolagets börsvärde
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Strategiskt fokus för långsiktig lönsam tillväxt

Stärka vårt
erbjudande och vår

expertis

POSITIONERING

• Öka expertisen inom design och utveckling, tillverkning och
logistik, med högsta kvalitetssäkring

Bygga en ledande
global koncern på

marknaden för
medical device  

FOKUS OCH SPECIALISERING

• Dental och Orthopedics är prioriterade

• Fokusera vår kompetens inom metall och polymer

• Kunskapscentrum inom ortopedi och dental

STRATEGISKA MÅL STRATEGI

Tillväxt

TILLVÄXT

• Överträffa marknadstillväxten inom utvalda segment

• Kombinera organisk tillväxt med förvärv

• Utöka våra internationella verksamhet



Elos Medtech 2020

Skapa stabil lönsamhet på kort och lång sikt

Fortsätta fokusera på Operational Excellence genom 
effektiviseringar och specialisering

Öka vår konkurrenskraft genom marknadsfokus och vårt 
partnererbjudande - Complete PerformanceTM - och bygga 
vidare på vår trovärdighet som partner 



Långsiktiga fokusområden för Elos Medtech

Högteknologiska 

polymera produkter 

inom diagnostik

Formsprutning i vår 

högautomatiserade fabrik i 

Skara

Robotkirurgi inom
ortopedi

Tillverkning av pins, wires och 

borr till kunds globala 

produktlansering 

Egna dentala produkter 

– Elos Accurate®

En produktportfölj som förenklar 

det digitala flödet för tandläkaren 

och tandteknikern



Väl positionerade inom medicinteknik

• Global närvaro på huvudmarknaderna: USA, Europa, Asien

• Förstklassig kvalitet genom kontinuerliga förbättringar

• Produktutveckling och lansering av egna produkter (patent)

• Bredda vår kompetens inom nya tekniker

• Bygga tätare partnerskap med våra kunder



TACK!

Jag vill å företagets vägnar uttrycka stor sympati och 

uppmuntran till alla de som arbetar i sjukvården med 

svåra dagliga utmaningar i att bekämpa och vårda 

patienter som insjuknat i COVID-19. Vi är tacksamma för 

ert arbete och beundrar ert mod! 

Jag vill också särskilt uppmärksamma vår fantastiska 

personal som med stort engagemang arbetar med att hitta 

lösningar i den pågående pandemin.

Jag vill avsluta med vår vision som känns än mer viktig 

och betydelsefull i dessa turbulenta tider:

Transforming Medical Technology and Advancing 
Quality of Life Worldwide


