


Årsstämma 2020-06 -10 
Christian Berner Tech Trade AB (publ)



Agenda

• Vad hände under 2019?

• Finansiell utveckling

• Våra marknader och affärsområden

• Värdeskapande för våra intressenter

• Prioriteringar 2020

Vi är en del av din vardag



• Nettoomsättningen för helåret 2019 var 704,8 (617,8) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 51,0 (50,1) MSEK
• EBITA uppgick till 53,1 (51,8) MSEK.
• EBITA-marginalen uppgick till 7,5 (8,4) procent.
• Orderingången ökade till 682,4 (674,2) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,03 

(2,02) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital var 61,4 (44,4) MSEK.
• Totalt kassaflöde för helår var –7,2 (–31,3) MSEK.

14,1%
omsättningstillväxt

2019 i korthet



Utvecklingen i Norge

Zander & Ingeström

Fokus på försäljning och marknad har givit positivt 
resultat och orderingången visade uppåtgående 
trend.

Bidrog fortsatt till koncernens tillväxt och 
lönsamhet och gjorde ytterligare ett mycket bra år. 
.

Väsentliga händelser under året

Förvärvet av Bullerbekämparen

Fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet

Stärker vårt erbjudande inom det viktiga området 
vibrationsteknik och buller. Behoven kommer att 
öka och vi ser en fin tillväxtpotential.

Miljöteknik och hållbarhet är strategiskt viktigt för 
bolagets framgång. 



Finansiella mål

20,9 %

48,5*

* Styrelsens initiala förslag om en  utdelning på 75 
öre/aktie har dragits tillbaka och styrelsen kommer istället 
utvärdera möjligheterna till utdelning senare under året. 
Snittet på de senaste fem åren gäller för perioden 2014-
2018



Fortsatt tillväxt och rekordresultat 2019
Bolagets Finansiella mål

% 2019     Ø 5 år

Omsättningstillväxt 10  14,1 13,2

EBITA-marginal 9 7,5 6,5 

Soliditet 35 36,1 44,6

Avkastning på EK 25 34,5 29,8

Utdelning* 30-50 0 48,5

MSEK

* Styrelsens initiala förslag om en  utdelning på 75 
öre/aktie har dragits tillbaka och styrelsen kommer istället 
utvärdera möjligheterna till utdelning senare under året. 
Snittet på de senaste fem åren gäller för perioden 2014-
2018



Omsättning per marknad MSEK 2019



God utveckling, men mer potential



Process & miljö

Egenutvecklad pumplösning för renare hav

Från 1 januari 2020 ställs högre krav på världens sjöfartsflotta
att rena sina rökgaser från svavel. Med hjälp av en specialbyggd 
pump från Christian Berner AS fördelas natriumhydroxid i 
rökgaserna som tillsammans med havsvatten gör att 
svavelhalten efter skrubberprocessen är reducerad till under 
0,1 %, vilket med god marginal är under det nya gränsvärdet.



Materialteknik

Världens högsta träbyggnad får vibrationsisolering från 
Christian Berner.

Martinsons, Derome och Hent bygger det världsunika 
kulturhuset i Skellefteå – och Christian Berner levererar 
stegljudsisolering och stomljudsisolering till prestigebygget 
som ska stå klart 2021



Hur vi skapar kundvärde 

Stark position 
som strategisk 

partner

Förenklar 
marknads-
processer



Förenklar marknadsprocesser

Kunder KunderLeverantörer

 

Leverantörer



Stark position som strategisk partner



Kontinuerlig utveckling av hållbarhetsarbetet



• Lönsam tillväxt

• Förvärv

• Digitalisering/utveckla e-handelsaffären

• Öka värdebaserad försäljning/totallösningar

• Kostnadseffektivitet

Prioriteringar 2020



Rapporteringstillfällen under 2020

Delårsrapport 
Första kvartalet

22
april 2020

Delårsrapport 
Andra kvartalet

17
augusti 2020

Delårsrapport 
Tredje kvartalet

20
oktober 2020

Bokslutskommuniké
2020

24
februari 2021
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