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Permascand reviderar orderstockvärde
Permascand har idag beslutat att skriva ned en order som tidigare rapporterats som en del av 
bolagets orderstockvärde inom affärssegmentet Electrification & Renewables. 
Orderstockvärdet skrivs ned med cirka 65 miljoner kronor då bolaget efter dialog med kund 
bedömer att delar av en order inte längre kommer att realiseras inom överskådlig tid. Skälet är 
att kunden beslutat sig för att reducera ordern till följd av interna prioriteringar och ändrat 
geografiskt fokus. Leveransen av ordern var tidigare beräknad till andra kvartalet 2023 vilket 
innebär att omsättning för innevarande kalenderår inte kommer att påverkas negativt.

Detta medför även att Permascand betalar tillbaka cirka 20 miljoner kronor av den 
förskottsbetalning som mottogs i samband med att ordern inkom 2018. Återbetalningen om 
20 miljoner kronor påverkar bolagets kassaflöde negativt under fjärde kvartalet 2022.

Permascands delårsrapport för andra kvartalet kommer att släppas den 18 augusti 2022, som 
tidigare meddelats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Lundström, VD
Tel: +46 73-028 14 76
Epost: investor@permascand.com

Om Permascand Top Holding AB

Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på 
bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett 
kundriktat fokus har Permascand levererat elektroder, elektrokemiska celler och 
eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i mer än 50 år. Permascand har sitt 
huvudkontor i Ljungaverk där bolaget även driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, 
teknikutveckling och produktion. Permascand har även kontor i Stockholm, Göteborg och 
Vancouver, Kanada. För mer information, besök: . Certified Adviser är www.Permascand.com
FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

Denna information är sådan information som Permascand Top Holding AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-06-29 07:45 CEST.
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