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Uppdatering med anledning av Covid-19
Sdiptech kan idag meddela att coronapandemins negativa effekter på bolagets verksamheter har
fortsatt avta. Per den 8 juli levererar koncernen 95 procent av planerat ordervärde, en ökning från
90 procent för en månad sedan och 85 procent för drygt två månader sedan.
Coronapandemins inverkan på Sdiptechs orderleverans fortsätter att vara begränsade och har gradvis
minskat den senaste månaden. För närvarande levereras cirka 95 procent av bolagets planerade
ordrar, en ökning med 10 procentenheter från den 29 april.
”Samtidigt som de marknader vi verkar på gradvis öppnats upp har vi jobbat med att hitta nya sätt att
kunna upprätthålla social distansering i arbetet. I vissa fall har detta påverkat effektiviteten, men tack
vare bra ledarskap, vårt fokus på samhällsviktig infrastruktur och vår decentraliserade modell arbetar
den absoluta majoriteten av våra affärsenheter idag med full leverans. Det här är vad vi vet nu, men med
en omvärld som fortfarande är oviss är vi försiktiga med att uttala oss om läget framöver”, säger Jakob
Holm, VD på Sdiptech AB.
Nedan följer Sdiptechs leverans-KPI* uppdelat per land, avrundade värden:

Sverige
Storbritannien
Tyskland & Österrike
Norge
Totalt Sdiptech

8 juli 2020
95 procent
90 procent
100 procent
100 procent
95 procent

8 juni 2020
90 procent
80 procent
95 procent
100 procent
90 procent

29 april 2020
90 procent
70 procent
85 procent
100 procent
85 procent

*Leverans-KPI definieras som levererat ordervärde i förhållande till planerat ordervärde
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Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank,
+468-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida:
www.sdiptech.com
Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för
välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet &
luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade
tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.
Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 08:00.

