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Christian Berner säkrar rent dricksvatten för miljontals användare



Stort och viktigt förvärv av Zander & 
Ingeström AB

• Förvärv i Q1 2018 av Zander & Ingeström AB.

• Ett av Sveriges ledande bolag inom pump-
och värmeteknik. 

• Kunder bland annat i branscherna process, 
papper, VA/energi och inom gruvindustrin. 

• Kompletterar och stärker Christian Berners 
erbjudande inom såväl befintliga som nya 
områden. 



2017 i korthet

• Nettoomsättningen för helåret 2017 var 449,6 (429,1) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 20,2 (23,8) MSEK där kostnader för listbytet, 

från First North till Small Cap, ingick med 4,3 (4,4) MSEK. 
• EBITA uppgick till 21,5 (25,1) MSEK.
• EBITA-marginalen uppgick till 4,8 (5,9) procent. 
• Orderingången ökade till 451,5 (431,2) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,84 (0,99) SEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 

var 16,3 (23,7) MSEK. Totalt kassaflöde för helår var –0,3 (–7,4) MSEK. 
• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,50) kronor per aktie.

4,8%
Ökad 

omsättning



Väsentliga händelser under året

Notering på Nasdaq Stockholm

Ny CFO

Noteringen, som genomfördes enligt plan under 
Q1, har spritt ägandet. Arbetet inför noteringen 
har gjort bolaget än mer professionellt.

Torbjörn Gustafsson efterträdde Anna Boqvist som 
ny CFO och medlem i koncernledningen.

Rekrytering för ökad effektivisering

Ny vd för Christian Berner i Norge

Förstärkt organisation med rekryteringen av Hans 
Lindqvist som Supply Chain Director för ökad 
effektivisering inom inköp, lager och produktion.

Herman Christian Thon utsågs till ny vd för 
Christian Berner AS med uppdraget att vända 
utvecklingen och nå ett positivt resultat i Norge.



Nyckeltal för CBTT-koncernen



CBTT − nettoomsättning och rörelseresultat



Koncernens rapport över totalresultatet



Koncernens rapport 
över finansiell ställning



Koncernens rapport 
över finansiell ställning



Marknadsöversikt



53%
47%

Andel EBITA per AO 

Process & Miljö Materialteknik

59%

41%

Andel omsättning per AO 

Process & Miljö Materialteknik

Omsättning och EBITA



Affärsområde Process & Miljö



Affärsområde Process & Miljö

• Förvärvet från 2016 av Fillflex AB integrerades 
fullt ut i affärsområdet

• Stark utveckling på samtliga marknader förutom 
Norge

• Stärkt erbjudande genom nya produkter och 
leverantörer, bland annat för rengöring av 
ballastvatten

• Ökad försäljning av tjänsteutbudet genom ökad 
förädling av produkter

Mäter rätt tryck med hög kvalitet 



Affärsområde Materialteknik



Affärsområde Materialteknik

• Stabil och lönsam tillväxt på samtliga marknader

• Förvärvet från 2016 av PlastKapTek Sverige AB 
integrerades fullt ut i affärsområdet 

• Stärkt erbjudande genom nya produkter och 
leverantörer, bland annat säkerhetsprodukter från A-
safe

• Ökad förädling av produkter vilket bidrog till att 
försäljningen av tjänsteutbudet ökade

Minskar vibrationer i centrala Stockholm



Hur vi skapar kundvärde



Lönsam tillväxt



Prioriteringar 2018

• Fortsatt lönsam tillväxt. 

• Uppnå positivt resultat i Norge.

• Fortsätta utveckla värdeförsäljningen genom 
mer systemförsäljning, förädling, konsulting, 
service och underhåll.

• Tillväxt genom fler förvärv.



Rapporteringstillfällen under 2018

Delårsrapport 
första kvartalet

23
april 2018

Delårsrapport 
andra kvartalet

20
augusti 2018

Delårsrapport 
tredje kvartalet

22
oktober 2018

Bokslutskommuniké
2018

21
februari 2019



Q1-2018 i korthet
Kommentarer
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 137,3 

(108,5) MSEK, en ökning med 26,5% mot samma period 
föregående år. 

• Rörelseresultatet uppgick till 7,5 (1,6) MSEK, vilket inkluderar 
E.O. poster om 4,4 MSEK.

• EBITA var 7,8 (1,9) MSEK och EBITA-marginalen låg på 5,7 
(1,7) procent. 

• Orderingången uppgick till 151,4 (125,6) MSEK.

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 
(0,01) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital var 3,8 (2,4) MSEK. Totala kassaflödet för 
perioden var -48,2 (-3,6) MSEK.   
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Tid för frågor
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