
 

 

  

      

 

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm, 27 februari, 2020 

Essity förvärvar 75 procent av det 

medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB   
Hygien- och hälsobolaget Essity har tecknat avtal om att förvärva 75 procent av det svenska 
medicintekniska bolaget ABIGO Medical AB. Bolaget i sin helhet värderas till 900 MSEK på 
skuldfri basis. ABIGO Medical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför bland annat 
teknologin Sorbact® som är en kliniskt etablerad innovation för avancerad sårbehandling. 
Jan G. Smith kommer fortsatt äga 25 procent och sitta kvar som styrelseordförande. 

ABIGO Medical AB är ett svenskt bolag med huvudkontor i Göteborg som grundades 1989 av 
bröderna Jan G och Leif Smith. Bolaget har cirka 170 anställda och nettoomsättningen för 2019 
uppgick till cirka 403 MSEK. ABIGO Medical AB är idag en viktig partner och underleverantör till 
Essity.  

- Förvärvet passar Essity strategiskt väl och stärker innovationskraften inom vår Medical Solutions 
verksamhet. ABIGO Medical har ledande innovationer inom avancerad sårbehandling som minskar 
spridningen av bakterier utan att bidra till antibiotikaresistens, säger Magnus Groth, vd och 
koncernchef, Essity. 

- Essitys värdegrund och strategi rimmar väl med ABIGOs framtida ambitioner och med Essity som 
partner ser vi stor potential i att fortsätta vår gemensamma tillväxtresa, säger Jan G. Smith 

Sorbact® är en teknologi som Essity, genom ABIGO Medical AB, sedan tidigare använder i sina 
sårvårdsprodukter för att förebygga och behandla infektioner. Detta genom en naturlig 
bindningsmekanism som binder bakterier och svamp. Sorbact® innehåller inte antiseptika eller 
andra toxiska substanser vilket är positivt för både patienten och miljön.  

Transaktionen är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras 
under andra kvartalet 2020. 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:  
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com 
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 8 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com 

 

    

Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i 
cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, 
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 
miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för 
ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com 


