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Disclaimer

This presentation contains certain estimates and forward-looking 
statements, which reflect the management´s current views. 

Such statements are subject to known and unknown risks, uncertainties 
and other factors that may cause actual results, performance or 

achievements of the Elos Medtech Group to differ substantially from those 
expressed or implied in this presentation. 

Elos Medtech Group is providing the information in this presentation as of 
this date and does not undertake any obligation to update any statements 

contained in it as a result of new information, future events etc. 
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Elos Medtech AB
Nettoomsättning ca 600 MSEK och god resultatutveckling
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Från leverantör av kontraktstillverkning till 
värdeskapande global partner inom medicinteknik
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Våra affärsområden

Dental

Orthopedics

Life 
Science



• Implantat

• Protetik

• Digitalt arbetsflöde

• Instrument

• Borr

• Momentnyckel

Affärsområde Dental

Egna produkter
inom dentala instrument 

och digital tandvård

Erbjuds som OEM eller säljs i vårt 
eget varumärke – Elos Accurate®

Andelen egna produkter 
uppgick till 13,4% av 

koncernens omsättning 2020



• Borr

• Guidewires

• Skruvar

• Pins

Affärsområde Orthopedics

• Hooks

• Plattor

• Instrument



• Instrument

• Kliniska tester

• PET-scanning

• IVF-behandling

Affärsområde Life Science
Diagnostics, Hearing Device & Vibration och Other Medical Areas

• Injektionssprutor för insulin

• Komponenter till benförankrade hörselapparater

• Komponenter till pacemaker mfl
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Design och utveckling  i samarbete med kund

Kontraktstillverkning – kundanpassade lösningar

Distribution och logistik 

Elos Medtech - värdeskapande affärsmodell
En kvalitativ helhetslösning genom Complete Performance™

Utvecklings- och regulatorisk kompetens



Koncernens utveckling 2020



Långsiktiga finansiella mål

>10%

Långsiktig organisk
tillväxttakt

>13%

Långsiktig 
EBIT

>13%

Andel 
egna produkter

Försäljning
inkl. förvärv

1000
MSEK



Nyckeltal koncernen 2020



1. Hanteringen av covid-19

Upprätthålla både leveranser till våra kunder och en säker 

arbetsplats för våra medarbetare under året. 

2. Nya kunder och affärer inom alla affärsområden

Utökad produktionskapacitet i Skara. Ökad efterfrågan inom 

bl a robotassisterad kirurgi och diagnostik.

3. Kontinuerlig utveckling av konkurrenskraften inom 

produktion

Fokus på marginalförbättringar.

4. Global expansion av Elos Accurate® 

Nytecknat samarbetsavtal med Nobel Biocare. Lansering av 

Elos Accurate i USA.  

2020 i korthet



• Double digits growth in local currency.

• The U.S. site continued to inload a sizable 
product transfer.

• New Managing Director at Memphis site – Tim 
Turner.

Orthopedics Q3

• Rörelseresultatet uppgick till 63,6 MSEK 
(65,3) 

• Rörelsemarginal på 11,0% (9,5) 

• Starkt kassaflöde för framtida tillväxt

Året avslutades med fortsatt 
ökad lönsamhet



• DENTAL: Snabb återhämtning efter totalstopp under andra kvartalet

• ORTHOPEDICS: Stabil försäljning men lägre än väntat på grund av pandemin

• LIFE SCIENCE: Flera nya kundprojekt inom polymerverksamheten

Tre affärsområden med fokus på specialisering och ”best-in-class”  

Försäljning per affärsområde (MSEK) Rörelseresultat per affärsområde (MSEK)



• Efter en snabb återhämtning av marknaden 
under hösten fortsatte tillväxten att öka och 
resulterade i en stark avslutning på året

• Stark tillväxt av egna produkter Elos Accurate®-
försäljningen utgör 13,4% av koncernens totala 
omsättning

• Positionering av partnererbjudande – intensivt 
arbete med att tydliggöra vårt erbjudande och  
lösningar som partner inom produktutveckling, 
kontraktstillverkning och OEM-produkter 

Dental 2020



• Affärsområdet har påverkats av att kunder har 
skjutit fram produktlanseringar till 2021 med 
anledning av pandemin

• Investeringar för att möta ökad efterfrågan 
inom robotassisterad kirurgi

• Nya ordrar inom robotassisterad kirurgi 
avslutar året med stor aktivitet för att rekrytera 
och öka maskinkapaciteten

Orthopedics 2020



• Polymerverksamheten har haft fortsatt tillväxt 
- vunnit nya affärer inom diagnostik

• Blandad bild av affärsområdets utveckling pga
hur de olika marknaderna har påverkats av 
covid-19, både positivt och negativt

• Expansionen av produktionsytan av Elos
Medtech i Skara fortskrider enligt plan

• För att möta den ökade efterfrågan av 
renrumsproduktion, byggs hela den nya 
fabriksytan i ren miljö enligt ISO klass 8

Life Science 2020



• Nettoomsättning: 171,2 MSEK (158,9)

• Rörelseresultat: 25,0 MSEK (11,9)

• Rörelsemarginal: 14,6% (7,5)

En positiv start på 2021

Rörelseresultat (MSEK)

MSEKMSEK

Omsättning per kvartal (MSEK)

MSEK



Elos Medtechs kursutveckling (3 år)
Per den 30 april 2021

21



Strategi för tillväxt



Strategi för fortsatt lönsam tillväxt

Vårt starka resultat och kassaflöde ger oss möjlighet 
att investera i framtida tillväxt

Stärka vårt erbjudande genom specialisering och 
utveckling av vår expertis inom våra kompetensområden 
– ”best-in-class”

Fortsätta fokusera på marginalförbättringar
genom effektiviseringar och ständiga förbättringar 
– tillverkning i världsklass

Bygga värdeskapande, lönsamma och långsiktiga 
partnerskap med våra kunder



Fokus 2021

1. Hög efterfrågan inom Orthopedics – fokus på rekrytering 
och produktivitet

2. Global expansion inom Dental – fortsatt etablering av Elos
Accurate® på den amerikanska marknaden

3. Slutföra utbyggnaden av produktionsenheten i Skara –
kundernas efterfrågan fortfarande hög inom polymer, särskilt 
när det gäller produktion i renrumsmiljö



Områden med långsiktig tillväxt

Högteknologiska polymera 
produkter inom diagnostik

Robotassisterad 
kirurgi inom ortopedi

Egna dentala produkter 
– Elos Accurate®



Tack!

Transforming Medical Technology and Advancing Quality of Life Worldwide


