
   

   
  
 
         

 
 
REGULATORISKT PRESSMEDDELANDE 
Malmö, Sverige, 7 maj 2020 

 
Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari–31 mars 2020 
 
Ett kvartal präglat av Covid-19 och nya möjligheter. 
 

• Positiv tillväxt då nettoomsättningen ökade med 4,4 procent under första kvartalet jämfört 
med samma period föregående år och uppgick till 17,4 (16,7) Mkr. 

• Rörelseresultatet före skatt för perioden förbättrades mot föregående år och uppgick till 0,2 (-1,1) Mkr. 
• Bruttomarginalen är i linje med samma period föregående år och uppgick till 67,2 (67,6) procent. 
• Kassaflödet under första kvartalet var positivt och uppgick till 2,2 (6,4) Mkr. 
• ViralOff lanserades som ett nytt varumärke. 

 
Händelser under kvartalet jan–mars 2020 

• Ny CFO, Nina Forsvall, börjar den 1 januari. 
• Hela första kvartalet påverkas av Covid-19 situationen i världen. Initialt ser Polygiene en fördröjning i 

orderingången samt en försvårad logistikkedja med ökade fraktkostnader till följd, samtidigt som man 
också ser ett växande intresse för Polygienes produkt som innehar antivirala egenskaper. 

• Efterfrågan på ansiktsmasker ökar enormt under första kvartalet. Polygienes biostatiska stays 
freshbehandling finns sedan tidigare på Airinums designansiktsmasker. Airinum lägger en tilläggsorder 
för att möta efterfrågan på deras slutsålda ansiktsmasker. 

• Sportklädestillverkaren O’Neills på Nordirland behandlar produktion av operationsdräkter med 
Polygiene biostatic stays fresh technology, som är aktiv mot både bakterier och virus.* 
 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång 
Polygiene lanserar ViralOff, en Polygiene teknologi med antivirala egenskaper. Användningsområdena för Viral- 
Off kommer att vara i allt från sjukvårdsmaterial och kläder som operationsrockar och uniformer, till 
konsumentprodukter där antivirala egenskaper gör skillnad, som ansiktsmasker, handskar och andra viktiga 
produkter. 
 
Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 8.00 CET. 
 
 
  



   

   
  
 
         

 
 
 
Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News: 
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/ 
 
För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta:  
Nina Forsvall, CFO 
Tel: +46 (0) 72 550 88 11 
E-post: nina@polygiene.com  
 
Ulrika Björk, CEO 
Tel: +46 (0) 70 921 12 75 
E-post: ubj@polygiene.com  
 
 
 
Om Polygiene  
Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara 
produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och 
produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene 
är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: 
certifiedadviser@penser.se. För mer information: www.polygiene.com.  
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