
Förtydligande avseende: Inission kraftsamlar i Borås när
nyckelkund tredubblar orderingången
Inission AB (publ), noterat på Nasdaq First North Growth Market och nedan kallat ”Inission”, lämnade igår e  pressmeddelande
avseende ”Inission kra samlar i Borås när nyckelkund tredubblar orderingången”. Inission vill härmed förtydliga a  kunden som avses är
Breas Medical AB, e  svenskt interna onellt bolag som utvecklar ven latorer för sjukhus och hemsjukvård.

För mer informa on kontakta:
Joakim Hellberg, Head of sales, Inission Borås
joakim.hellberg@inission.com
+46 705 63 15 40

Denna informa on är sådan informa on som Inission AB är skyldigt a  offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informa onen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 08:53 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden llverknings- och logis ktjänster för komple a
elektroniska produkter. Vi utvecklar, konstruerar, testar och industrialiserar kundernas produkter. Vi lagerhåller, reparerar och uppgraderar
dem under hela deras livs d. Genom a  kombinera de a med en produk on baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta
led der blir vårt erbjudande mycket konkurrenskra igt. Inission har produk onsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö,
Trondheim (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission äger också e  säljbolag i Köpenhamn. Inission är noterade på
Nasdaq First North med Stockholm Cer fied Advisers AB (info@cer fiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som cer fied adviser. Bolagets
rapporter arkiveras under:
www.inission.com/investor-rela ons
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Pressmeddelandet från igår i sin helhet:

Inission kra samlar i Borås när nyckelkund tredubblar orderingången

För a  bemöta den kra igt ökade e erfrågan hos en av våra nyckelpartners har Inission på kort d omdisponerat både kompetens och
produk onskapacitet ll Inission Borås. Affären är för perioden maj ll augus  värd 94 MSEK, vilket är 300% mer än förväntat.

En av Inissions kunder, som utvecklar andningshjälpmedel, tredubblar under perioden maj-augus  orderingången hos Inission Borås. Det
ökade behovet är direkt föranle  av Covid-19. Som leverantör har upprampningen medfört a  Inission få  visa prov på sin flexibilitet. I
och med denna intensiva period stärks samarbetet y erligare sam digt som man bidrar ll a  dämpa och mildra det mänskliga lidandet
av Covid-19.

- De a innebär en utmaning för oss. Stora delar av världen har stängts ner och en upprampning av denna sort kräver a  vi ligger steget
före, främst inom materialförsörjning. Tack vare vår starka kompetens inom inköp och produk onsteknik har vi lyckats hålla produk onen
igång. Dessutom gör vår produk onspersonal och teamledare e  fantas skt jobb med a  möta kundens behov och sam digt hålla
samma goda kvalitet och precision som digare, säger Joakim Hellberg, Head of sales, Inission Borås.
 


