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CBTT — ett teknikhandelsföretag
Bo Söderqvist, Vd



Vår affärsidé

• Christian Berner Tech Trade erbjuder tekniska 
lösningar, produkter och service till företag och 
offentliga verksamheter i de nordiska länderna.

• Vi gör våra kunder mer konkurrenskraftiga och 
förenklar deras vardag genom kvalificerad 
behovsanalys, rådgivning, service och utveckling.

• Våra främsta konkurrensfördelar är hög teknisk 
kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet.

Christian Berner 
säkrar rent 
dricksvatten för 
miljontals 
användare



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

Hållbar överskottskraft

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

Zetapannan omvandlar 
överskottsel till ånga eller värme 
som nyttjas i fjärrvärmenät eller 
industrin och ersätter således 
fossila bränslen.



Affärsområden som kompletterar varandra

Miljö- & 
Processteknik

INSTRUMENT & ANALYS

DOSERPUMPAR

DESINFEKTIONSSYSTEM

Process-
anläggningar

FÖRPACKNING & FYLLNING

PULVER & TORKTEKNIK

Filterteknik

FILTERHUS

Gas, Energi 
& Högtrycksteknik

GAS, ENERGI & ÅNGA

HÖGTRYCKSPUMPAR

VÄTSKETEKNIK

Vibrationsteknik

BYGG

INFRASTRUKTUR

Teknisk plast
KONSTRUKTIONSPLASTER

SLITDELAR TILL 
PAPPERSINDUSTRIN

INDUSTRI SLITDELAR TILL 
BASINDUSTRIN

MaterialteknikProcess & miljö

FILTERMATERIAL

FILTERSYSTEM



Vårt erbjudande

Maskiner

Material

Tillbehör

Reservdelar

Produkter Tjänster Lösningar

Service

Utbildning

Rådgivning

Installation

Doseringssystem

Fyllningslinje

Filterrigg

Transportskruv

+ =



Branscher där våra kunder finns

BYGG & ANLÄGGNING VERKSTAD & FORDON KEMI & FÄRG KRAFT, VÄRME & BRÄNSLE LABORATORIER

LIVSMEDEL & FODER LÄKEMEDEL & KOSMETIKA MINERAL- & METALLINDUSTRI PAPPERS- & MASSAINDUSTRI VATTENBEHANDLING

PETROKEMI & RAFF

PLAST & GUMMITILLVERKNING



Kontinuerlig utveckling av hållbarhetsarbetet



Lönsam tillväxt



Christian Berner AS
Herman Thon, vd Christian Berner AS

2020-02-19



Christian Berner turnaround

• Omsetning
• Marginer
• Opex



Christian Berner turnaround
Hva har vi jobbet og jobber med

• Målsetninger
• Forretningsprosesser
• Kapasiteter
• Ansatte
• Strukturer



Framtiden
Norge i verden

• Brexit
• Valuta
• Oljepris
• Pandemi
• Millitære konflikter 
• Handelskriger
• Megatrender



Framtiden
I Norge og Norge i verden

• Mineraler i Nordsjøen
• Verdens grønneste energi?
• Fiskeoppdrett
• Teknologi
• Privat forbruk jevnt høyt
• Høy sysselsetting
• 2-3 % vekst i industrien
• Nøktern optimisme i norsk industri



Framtiden
Christian Berner AS i Norge

• Fremtiden ser lys ut
• Stor kundeportefølje
• Kjent merkenavn
• Fokusert team
• Konsern tilknytning gir muligheter



Framtiden
Måloppnåelse

• Fokus på kundeverdi
• Bidra til økt konkurransekraft
• Senke transaksjonskostnadene
• Kontinuerlig læring og utvikling
• Følge nøye med på samfunnstrender 

og myndigheter
• Oppkjøp og partnerskap/allianser



Expect more.



Zander & Ingeström
Joel Lybert, vd Zander & Ingeström AB

2020-02-19



Ingenjörsfirman Zander & Ingeström

1898 1925 1953 1956 1969 1992 2018

Tillverkning av 
elpannor

Bolaget grundas

I dag

1930

Tillverkning av 
pumpar

† Bengt 
Ingeström

Noteras på 
börsen

Förvärvas av Alfa 
Laval

Förvärvas av 
CBTT

Förvärvas av 
Johan de Geer



• Ingenjörs- & försäljningsbolag med hög 
teknisk kompetens.

• Erbjuder högkvalitativa produkter och system.
• Flödesteknik – pumpar.
• Värmeteknik – elpannor.
• Behovs- och värdebaserad försäljning.
• Vi är snabba, engagerade och tar ansvar.
• Vi har spetskompetens för särskilt krävande 

lösningar.

Om oss



Balanskraft

Kraftverk

Energisystemet är inne I en stor förändring. Mer 
intermittent produktion som vind- och solkraft I systemet 
kräver nya balansmöjligheter.

Hjälp- och startpannor.

Marknaden för elpannor

Papper, massa och allmän industri
24/7 drift som ett led i krav på hög tillgänglighet, enkel 
drift och tillgång till låga elpriser. 



• Stabil grund i en genuin historia.
• Nya möjligheter som en del av CBTT.
• Människor i fokus.
• Produktutveckling mot nya applikationer.
• Digitalisering genom digitala tvillingar.
• Utveckling av tjänsteverksamheten.
• Nya lokaler – ny inspiration.

Framtiden





Mer än 120 års erfarenhet, 
starka och redo för framtiden

Torbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech Trade AB
2020-02-19



”Rekordresultat för helåret trots svagt fjärde 
kvartal”

Fjärde kvartalet i sammandrag

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick 
till 215,2 (169,2) MSEK, en total ökning på 27,2 %

• EBITA var 11,0 (14,8) MSEK.  Total EBITA-marginal 
blev 5,1 (8,7) procent

• Orderingången uppgick till 173,1 (235,2) MSEK 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 

9,4 (9,9) MSEK. 



Ledande nordisk partner för tekniska lösningar

CBTT AB – en attraktiv investering

1

Marknadstrender och strategi för lönsam tillväxt2

Förvärvsdriven tillväxt med finansiell styrka3



Ledande nordisk partner för tekniska lösningar

1



Stabil verksamhet med lönsam tillväxt1



Attraktiv kursutveckling och direktavkastning1



Christian Berner – ledande nordisk partner 
för tekniska lösningar i mer än 120 år

1



Positiv utveckling över åren1

Sverige Norge

Finland Danmark
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Marknadstrender och strategi för lönsam tillväxt

2



Positionerade, med rätt strategi, 
för att fånga strukturella trender i marknaden

Marknadstrender

2

Ökad konsumtion och 
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



Strategisk inriktning 
och finansiellt resultat mot mål idag

2

Lönsam tillväxt

Förvärv & organiskt

Leverantör & marknadsposition

Teknisk kompetens

Decentraliserad styrning

Ökad förädlingsgrad

Hållbarhetsfokus
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Förvärvsdriven tillväxt med finansiell styrka

3



Fokuserad förvärvsstrategi3

Strategiskt fokus Lönsamma bolag Stärka erbjudandet



Bra förvärv och positionerande 
för intensifierad aktivitet

3

2007 20192008 2011 2014 2016 2018

PlastKapTek



Ökad finansiell flexibilitet3

200

3

RCF

LÖPTID+



Tid för frågor



Expect more.
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