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STRAX förlänger partnerskap för att leverera 
Covid-19-tester till ett annat regionalt statligt 
organ i Tyskland
STRAX har förlängt sitt samarbete med ett tyskt specialistföretag inom personlig 
skyddsutrustning för att leverera Covid-19-tester till ett annat regional statligt organ i 
Tyskland. Den totala försäljningen under det nya kontraktet förväntas överstiga 12 MEUR och 
kontraktet omfattar första halvåret 2022. Detta är utöver den tidigare kommunicerade 
ordern om 32 MEUR.

STRAX har arbetat nära specialistföretaget under hösten 2021 och framgångsrikt levererat Covid-
19-tester. Detta samarbete har nu resulterat i ett nytt kontrakt för att leverera Covid-19-tester till 
ett annat regionalt statligt organ i Tyskland. Det nya kontraktet förväntas ha en positiv inverkan 
på STRAX resultat i det första halvåret 2022. Den totala försäljningen av tester förväntas 
överstiga 12 MEUR med en sund underliggande bruttovinst, och är utöver den tidigare 
kommunicerade ordern om 32 MEUR.
 
STRAX finansieringspartner PCP, kommer fortsätta finansiera de betydande ordervolymerna 
dedikerat för produkter inom personligt skydd.
 
”Efterfrågan på Covid-19-tester fortsätter vara högt globalt och vi förväntar oss att det fortsätter 
under de kommande månaderna. Vi har snabbt utvecklat vår kapacitet inom den här 
produktkategorin och det här kontraktet är en bekräftelse på det. Alla på STRAX är tacksamma 
för möjligheten att leverera Covid-19-tester i den här skalan och vi siktar på att fortsätta tills vi 
har kommit ut i andra änden av den pågående Covid-19-pandemin, säger Gudmundur 
Palmason, VD för STRAX AB.

För mer information, kontakta:

Gudmundur Palmason
VD hos STRAX AB, +46 8 545 017 50
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Om STRAX

STRAX är en marknadsledande global specialist inom tillbehör för en mobil livsstil. Vår 
varumärkesportfölj för mobila tillbehör omfattar alla större produktkategorier: Protection, 
Power, Connectivity, och Personal Audio. Vår nya kategori Health & Wellness erbjuder 
märkesvaror för personligt skydd. Vår distributionsverksamhet når en bred kundbas, genom 70 
000 fysiska butiker runt om i världen, samt via online-marknadsplatser och försäljning direkt till 
konsument.

Helägda varumärken inkluderar Urbanista, Clckr, Richmond & Finch, Planet Buddies, xqisit, 
AVO+, Dóttir och grell, och licensierade märken inkluderar adidas, Bugatti, Diesel, Superdry och 
WeSC. Vår distributionsverksamhet erbjuder även distribution av mer än 40 andra stora märken 
för mobiltillbehör.

STRAX grundades som ett handelsföretag 1995 och har sedan dess expanderat över hela 
världen och utvecklats till ett globalt varumärkes- och distributionsföretag. Idag har vi över 200 
anställda i 13 länder. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som STRAX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2022-02-01 09:00 CET.
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