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Dagordning
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. VD:s anförande

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den 
fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer 
och revisorssuppleanter
samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för 
sitt arbete.

13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor.

14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, 
styrelsesuppleanter samt revisorer.

15. Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning.

16. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av 
egna aktier.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande 
direktören och övriga
ledande befattningshavare.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre 
justeringar av besluten.

19.     Stämmans avslutande.



Agenda

• Vad hände under 2018?

• Mål, nyckeltal och finansiell utveckling

• Våra marknader och affärsområden

• Värdeskapande för våra intressenter

• Prioriteringar 2019

• Tid för frågor

Vi är en del av din vardag



Styrelsens fokus

• Graden av integration/långsiktig målbild
• Förvärv
• Lönsamhet i alla affärsområden och länder
• Finansiering



• Nettoomsättningen för helåret 2018 var 617,6 (449,6) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 50,1 (20,2) MSEK. 
• EBITA uppgick till 51,8 (21,5) MSEK.
• EBITA-marginalen uppgick till 8,4 (4,8) procent.
• Orderingången ökade till 674,2 (451,5) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 2,02 (0,84) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital var 44,4 (16,3) MSEK. Totalt kassaflöde för helåret 
uppgick till –31,3 (–0,3) MSEK.

• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 (0,50) kronor per aktie.

37,4%
omsättningstillväxt

2018 i korthet



Lyckat förvärv av Zander & Ingeström

Vändning i Norge

Zander & Ingeström (Z&I) förvärvades och 
inkluderades som nytt bolag i Christian Berner från 
mars månad. Förvärvet har varit bra för bägge 
parter. Z&I bidrog starkt till att Christian Berner 
gjorde ett rekordresultat 2018.

Christian Berners dotterbolag i Norge lyckades 
vända de senaste årens negativa utveckling och nå 
ett positivt resultat. Arbetet fortsätter med att nå 
upp till samma nivå som på övriga koncernens 
övriga marknader.

Väsentliga händelser under året

Samordning av verksamhet

Flera steg framåt i hållbarhetsarbetet

Under första kvartalet gjordes en omstrukturering 
inom affärsområdet Process & Miljö i Sverige 
genom att kontoret i Malmö stängdes och 
verksamheten flyttades till Mölnlycke.

Under 2018 har bland annat en ny Uppförandekod 
antagits och en visselblåsarfunktion etablerats. 
Därutöver har koncernens hållbarhetsrisker 
identifierats samt målsatta resultatindikatorer 
tagits fram för att löpande kunna följa upp arbetet.



Finansiella mål

20,9 %



Nyckeltal för CBTT-koncernen



CBTT − nettoomsättning och rörelseresultat



Koncernens rapport över totalresultatet



Koncernens rapport över finansiell ställning



Koncernens rapport över finansiell ställning



Starkt 2018 – och bra trend!
Bolagets Finansiella Mål

% 2018     Ø 5 år

Omsättningstillväxt 10  37,4 10,4

EBITA-marginal 9 8,4 5,8 

Soliditet 35 36,8 47

Avkastning på EK 25 36,5 28

Utdelning 30-50 37,3 48,5

MSEK

Orderingång upp med nästan 50% mot 2017
Störst del pga. Z&I, men ca 7 % är jämförbar ökning



Marknadsöversikt



God utveckling, men mer potential…
Z&I

CBAB



72%

28%

Andel EBITA per AO 

Process & Miljö Materialteknik

68%

32%

Andel omsättning per AO 

Process & Miljö Materialteknik

Omsättning och EBITA



Process & miljö

Christian Berner AB har ingått avtal med PostNords
tredjepartslogistik-verksamhet (TPL) i Norrköping om en 
effektiv och skräddarsydd e-handels-lösning. Avtalet löper över 
fem år och innebär att PostNord TPL får påspackning som en 
tjänst.
Christian Berner sänker kostnaden per förpackad enhet genom 
att maskinerna är integrerade i lagerlösningen och förenklar 
PostNords hantering genom att vi garanterar driften av 
påspackningen.



Materialteknik

Christian Berner levererar vibrationsdämpande material till 
det nya flygplatshotellet, Göteborg Landvetter Airport, som 
nu byggs av Peab och som kommer att drivas av Scandic 
Hotels.

Hotellet vilar på en fjädrande bädd av Sylomer® som 
avisolerar byggnaden från grunden.



Hur vi skapar kundvärde 

Stark position 
som strategisk 

partner

Förenklar 
marknads-
processer



Förenklar marknadsprocesser



Stark position som strategisk partner



Kontinuerlig utveckling av hållbarhetsarbetet



• Fortsatt lönsam tillväxt, med extra fokus inom 
affärsområdet Materialteknik.

• Fortsatt utveckla den värdebaserade försäljningen, 
bland annat genom säljträning. 

• Förvärv. 

• Utveckla koncernens hållbarhetsarbete.

Prioriteringar 2019



Rapporteringstillfällen under 2019

Delårsrapport 
första kvartalet

24
april 2019

Delårsrapport 
Andra kvartalet

20
augusti 2019

Delårsrapport 
tredje kvartalet

21
oktober 2019

Bokslutskommuniké
2019

18
februari 2020



Q1-2019 i korthet

Kommentarer
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 166,3 

(137,3) MSEK, en ökning med 21,1 % mot samma period 
föregående år. 

• EBITA var 14,6 (7,8) MSEK och EBITA-marginalen låg på 8,8 
(5,7) procent. 

• Orderingången uppgick till 166,3 (151,4) MSEK.

• Z&I 43,2 (21,4) MSEK i omsättning, 10,3 (5,4) MSEK i EBITA 
och 27,7 (6,4) MSEK orderingång

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,55 
(0,25) SEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital var 10,5 (-2,8) MSEK. Totala kassaflödet för 
perioden var -17,1 (-48,2) MSEK.   

MSEK %



Tid för frågor
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