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Preliminär delårsrapport för april – juni 2020

Intäkterna för Ortivus uppgick under perioden preliminärt till 40,2 miljoner kronor, jämfört med 
11,8 miljoner kronor under motsvarande period, 2019. EBITDA rensat för jämförelsestörande 
poster blev preliminärt 7,6 miljoner kronor, jämfört med -0,5 miljoner kronor motsvarande 
kvartal föregående år. I EBITDA ingår realiserade och orealiserade valutakurseffekter om 2,8 
miljoner kronor jämfört med -0,1 miljoner kronor föregående år.

Ortivus har under kvartalet fortsatt implementeringen av stora internationella projekt, främst i 
Storbritannien. I flera av dessa har leverans av ny hårdvara skett i form av datorer som glädjande 
har kunnat ske i en snabbare takt än förväntat trots inverkan av Covid-19.

Kvartalets försäljning och resultat präglas därför av stora intäkter i form av engångskaraktär och till 
en lägre vinstmarginal vid försäljning av datorer.

Ortivus delårsrapport kommer att kommuniceras i sin helhet den 21 augusti 2020 och redovisade 
preliminära siffror kan komma att justeras.

Kontakter

För ytterligare information, kontakta gärna

Reidar Gårdebäck, CEO

Telefon 08 446 45 00

Om Ortivus

Ortivus grundades 1985, baserat på kliniska erfarenheter inom kardiologi, och har sitt huvudkontor i 
Danderyd utanför Stockholm. Bolaget är sedan 1998 genom ett eget dotterbolag etablerat i 
Storbritannien. Med den egenutvecklade modulbaserade teknikplattformen MobiMed, erbjuder 
Ortivus sina kunder realtidsövervakning av patienter i den prehospitala sjukvården och MobiMed 
Journal – ett beslutsstödsystem som i realtid kan integreras mot sjukvårdens egna administrativa 
vårdsystem och mot externa patientsystem. Ortivus A- och B-aktie är noterade på NASDAQ 
Stockholm Small Cap-lista.

Läs mer om Ortivus på sewww.ortivus.

Denna information är sådan information som Ortivus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 2020-07-10 08:30 CEST.

http://www.ortivus.com
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