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Delårsrapport Q1 2021 

 

Kvartalet LifeClean blev en koncern 

 

”Det första kvartalet är det hittills mest händelserika i LifeCleans historia. Med de förvärvade bolagen 

Kempartner och Ocean blev vi en koncern och vår ställning på marknaden stärktes när vi blev en 

helhetsleverantör av desinfektions- och rengöringsprodukter. Därtill signerades distributions- och 

ramavtal som kommer att spela betydande roll i bolagets framtida expansion. Nettoomsättningen 

såg en tillväxt med ca 92 procent jämfört med samma period 2020.” 

Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB 

 

Summering januari – mars 2021 

• Nettoomsättning uppgick till 11 618 (6 054) TSEK  

• EBITDA uppgick till -5 120 (1 169) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -6 913 (438) TSEK  

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 453 (-1 281) TSEK 

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 

• Förvärv av samtliga aktier i Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB.  

• Signerat distributionsavtal med Lonza Specialty Ingredients avseende desinfektionsmedel för 

hälso- och sjukvården i Europa. 

• LifeClean tecknar ramavtal med NHS i Storbritannien. 

 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

• LifeClean Desinfektion erhåller CE-märkning utifrån EU:s medicintekniska direktiv (MDD). 

• LifeClean erhåller patent i Kina. 

 

Påverkan Covid-19 

• Pågående pandemirestriktioner och lockdowns har inskränkt tillgängligheten till befintliga 

och potentiella kunder för både LifeClean och bolagets grossister och återförsäljare. Därtill 

präglas marknaden för ytdesinfektion av överutbud och priskonkurrens, speciellt i jämförelse 

med första kvartalet 2020.  

• Pandemirestriktioner och lockdowns har även medfört längre handläggningstider för 

regulatoriska godkännanden samt begränsad tillgång till testlaboratorier, vilket innebär 

förskjutning av vissa planerade lanseringar. 
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Rapporten bifogas som PDF samt finns för nedladdning på: https://www.lifeclean.se/investor-

relations/finansiella-rapporter/.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Thomas Lööw, VD, LifeClean International AB 

E-post: thomas.loow@lifeclean.se 

Telefon: +46 70 795 59 35 

 

Denna information är sådan information som LifeClean International AB (publ) är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 08:50 CEST. 

 

Om LifeClean International 

LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets 

grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, 

marknadsföring och försäljning av desinfektionsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har 

Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion 

som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean 

International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera 

områden. För mer information, se LifeClean Internationals hemsida www.lifeclean.se 

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se 
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