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AGENDA

• 2021 i korthet
• Finansiell utveckling
• Våra marknader
• Strategi för högt värdeskapande



• Nettoomsättningen för helåret 2021 var 743,2 (695) MSEK.
• EBITA uppgick till 30,9 (42,2) MSEK.
• EBITA-marginalen uppgick till 4,2 (6,1) procent.
• Orderingången ökade till 739,1 (625,7) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,21 

(1,66) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,4 (63,0 ) 

MSEK.
• Totalt kassaflöde för helår var 29,0 (23,7) MSEK.

+18,1%
Orderingång

2021 I KORTHET



Ny vd i Zander & Ingeström AB

Bo Söderqvist lämnar

Marcus Wigren tillträdde 10 januari 2022.

I oktober meddelades att vd Bo Söderqvist 
kommer att lämna sin position som vd i Christian 
Berner Tech Trade AB.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Förvärv av GF Swedenborg
Kompletterar erbjudandet och har stor potential 
för tillväxt i hela Norden och övriga Europa

Förändringar i CBBS
Sara Johansson tillträdde i september i nyinrättad roll 
som HR-chef i koncernens servicebolag Christian 
Berner Business Services AB. I december tillträdde 
Lars Westlund som interim CFO.

Caroline Reuterskiöld ny vd
I november meddelades att Caroline Reuterskiöld 
utsetts till vd och ersätter Bo Söderqvist under 
2022.



FÖRVÄRV AV GF SWEDENBORG INGENIÖRSFIRMA

• Förvärv 15 april 2021

• Säljer kända pumpfabrikat och har även 
tillverkning av industrispjäll som säljs under 
egna varumärket Swedspjäll. 

• Kompletterar erbjudandet och har stor 
potential för tillväxt i hela Norden och övriga 
Europa.

• Omsättning 45,1MSEK, Ebita 5,6 MSEK, 13 
anställda



FINANSIELLA MÅL

Omsättnings-
tillväxt EBITA-marginal Soliditet Avkastning på 

eget kapital Utdelning

Mål >10% 9% 35% 25% 30-50%

Måluppfyllelse 
2021 6,9% 4,2% 30,7% 15,9% 61,9%

Senaste fem 
åren

12,4 % per år
i genomsnitt

6,2 % per år
i genomsnitt

37,7 % per år
i genomsnitt

27,8 % per år
i genomsnitt

46,9 % per år
i genomsnitt



OMSÄTTNING PER MARKNAD MSEK 2021



Från naturgas till nollutsläpp

För att förädla potatismjölet så att det får rätt egenskaper som 
konsistensgivare i exempelvis soppor, såser och ostar använder Stadex
i Malmö mycket ånga. Den kom tidigare från en naturgaseldad 
ångpanna. Som ett led i klimat- och hållbarhetsarbetet beslutade de 
sig för att byta till en elektrisk ångpanna från Zander & Ingeström. 
Resultatet av att använda den effektivare elpannan var 7 procents 
lägre total energiförbrukning och att koldioxidutsläppen kunde 
minskas från 2 614 ton per år till noll.

AFFÄRSOMRÅDE PROCESS & MILJÖ



Framtidens forskning vilar på en bädd av Sylomer®

På Medicinareberget i Göteborg pågår projekt Natrium, en storsatsning på 
naturvetenskap och Life science. Den nya byggnaden kommer att samla stora delar 
av Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet under samma tak.
Akademiska Hus bygger i samarbete med Skanska Sverige AB och COWI på det 
unika projektet som Christian Berner levererar vibrationsdämpning i form av 
Sylomer® till.

AFFÄRSOMRÅDE MATERIALTEKNIK



STRATEGI FÖR HÖGT VÄRDESKAPANDE

VI SKAPAR STARKA
KUNDVÄRDEN

VI STÄRKER
HÅLLBARHET

VI DRIVER EN LÖNSAM 
AFFÄR

ÖKA VÄRDET I 
VÄRDEKEDJAN

PORTFÖLJ-
OPTIMERING

KONTINUERLIGA 
FÖRBÄTTRINGAR

…och tydliga processer…Genom klara målbilder… skapar vi en verksamhet som……

är meningsfull 
för samhälle 
och anställda

och 
skapar 

lönsam och 
hållbar tillväxt 

för våra aktieägare



Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

VISION 



VI FÖRBÄTTRAR MILJÖER 
SOM PÅVERKAR MÅNGA MÄNNISKOR
Tysta miljöer Rent vatten

Tyst och vibrationsfri miljö genom 
att isolera vibrationer, stomljud, 
stegljud och buller.

Bakteriefritt dricksvatten 
till miljontals användare.

Hållbar produktion 
och hållbara produkter

Hållbara energisystem

Lägre energiförbrukning, mindre spill, 
högre tillgänglighet och lång livslängd. 
Nya produkter ur förnyelsebara 
råvaror, förädling av biprodukter och 
återvinning av resterna.

Zetapannan är en viktig komponent 
i energisystemet som möjliggör 
lagring av energi från oregelbunden 
elproduktion från till exempel vind 
och sol.



HÅLLBARHETSFOKUS

• Kravställning
• Samarbete
• Energi- och resurseffektivisering
• Utveckling

• Vårt klimatavtryck
• Fossilfritt i egen verksamhet
• Mångfald
• Hälsa och  säkerhet
• Antikorruption

• Miljöteknik
• Hållbar rådgivning
• Energi- och resurseffektivisering
• Omställning till hållbarare affärsmodeller

Leverantör Christian 
Berner

Kund



POSITIONERADE, MED RÄTT STRATEGI, FÖR ATT 
FÅNGA STRUKTURELLA TRENDER I MARKNADEN
MARKNADSTRENDER

Utnyttjande av resurser

Klimatförändringar 
och knappa resurser

Ökad urbanisering

System som möjliggör att skapa nya 
produkter av förnyelsebara råvaror. 

Effektivitet i produktionsprocessen 
och minskat behov av service och 
underhåll.

Till exempel vibrationsdämpande 
material som minskar buller samt 
UV-system för rent dricksvatten.

CHRISTIAN BERNERS LÖSNINGAR



• Nettoomsättningen för Q1 2022 var 181,3 (160,4) MSEK.
• EBITA uppgick till 6,2 (7,8) MSEK.
• EBITA-marginalen uppgick till 3,3 (4,8) procent.
• Orderingången ökade till 215,0 (168,3) MSEK.

+27,8 %
orderingång

Q1 2022 I KORTHET



RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN UNDER 2022

Delårsrapport 
Första kvartalet

28
april 2022

Delårsrapport 
Andra kvartalet

18
augusti 2022

Delårsrapport 
Tredje kvartalet

27
oktober 2022

Bokslutskommuniké
2022

23
februari 2023
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