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Uppskattning av Coronavirusets påverkan på Vitrolifes försäljning
Vitrolife uppskattar att försäljningen under första kvartalet kommer att vara
ungefär i linje med förra året i lokal valuta och att EBITDA-marginalen
kommer att uppgå till cirka 33-37 procent. Vidare bedömer företaget att
andra kvartalet kommer att påverkas väsentligt negativt av virusutbrottet.
I början av mars uppskattade Vitrolife att försäljningen i Asien skulle minska med cirka 30 procent i
lokal valuta under första kvartalet och att andra regioner inte kommer att påverkas materiellt.
Eftersom viruset har spridit sig utanför Asien kan negativa effekter på försäljningen också ses i
andra regioner. ”Efterfrågan på IVF förväntas minska avsevärt i Europa och USA under de
kommande månaderna efter åtgärder som vidtagits av lokala myndigheter för att minimera
smittspridning och rekommendationer från till exempel ESHRE (European Society of Human
Reproduction and Embryology) att undvika att bli gravid nu genom IVF ”, säger Thomas Axelsson,
VD för Vitrolife.
Vitrolife uppskattar att försäljningen under första kvartalet kommer att vara ungefär i linje med förra
året i lokal valuta och att EBITDA-marginalen kommer att uppgå till cirka 33-37 procent. Baserat på
tillgänglig information idag är det svårt att uppskatta hur virusutbrottet kommer att påverka
efterfrågan på IVF-behandlingar under andra kvartalet, annat än att det sannolikt kommer att ha en
väsentlig negativ effekt. Från den positiva sidan har företaget noterat att efterfrågan på IVF har
börjat återhämta sig i Kina under mars efter att mer eller mindre har varit nere under februari.
Företaget uppskattar att de allra flesta patienter som nu skjuter upp IVF-behandlingar kommer att
genomföra dessa vid ett senare tillfälle. Företaget uppskattar att de långsiktiga marknadsutsikterna
i huvudsak är oförändrade och Vitrolife förväntar sig därför en kontinuerligt växande marknad, som
i monetära termer förväntas växa med 5-10 procent per år under överskådlig framtid.
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