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KONCERNEN
Under första kvartalet ökade faktureringen med 47 procent till msek 371,9 (252,4). Elimag, som
förvärvades vid årets början, bidrog med msek 62,2. Exklusive Elimag var faktureringsökningen
23 procent.

Orderingången var msek 384,8 (292,9), en ökning med 24 procent. Exklusive Elimag ökade
orderingången med 6 procent.

Resultatet efter finansiella poster ökade med 48 procent till msek 25,3 (17,2). Rörelse-
marginalen uppgick under perioden till 8,7 procent (8,4).

Förvärvet av Elimag finansierades med en riktad emission om 470 000 B-aktier. Antalet aktier
inklusive utestående konvertibla förlagsbevis uppgick till 4 705 090 (4 235 090).

Vinsten per aktie efter schablonskatt var sek 3,92 (2,98), en ökning med 32 procent. Solidi-
teten var 42,1 procent (45,1). 

Anläggningsinvesteringar, exklusive företagsförvärv, var msek 55,7 (13,4). Av dessa avser
msek 23 den under år 2000 beslutade och under perioden slutförda utbyggnaden av Habias 
produktionsanläggning i Söderfors. I Elimag uppgick investeringarna till msek 17. 

Likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter var msek 199 (129).

DOTTERBOLAGEN
Habia Cable AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applika-
tioner inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Produktion sker i Sverige, 
Tyskland och Kina.

Under perioden ökade faktureringen med 97 procent till msek 132,9 (67,5). Exklusive det 
tyska dotterbolaget Isotec Kabel, som förvärvades i april 2000, var ökningen 43 procent. 
Orderingången uppgick till msek 143,4 (93,1), en ökning med 54 procent. Exklusive Isotec var 
ökningen 23 procent. Resultatet var msek 15,0 (0,7) och rörelsemarginalen uppgick till 13,3
procent (2,6).

Under perioden har Habia slutfört utbyggnaden av produktionsanläggningen i Söderfors.
Orderläget är fortsatt gott i Habia. Däremot har vissa större kunder inom telekomsektorn 

aviserat att de ökat sina lager under första kvartalet. Detta torde leda till lägre utleveranser och
fakturering under andra kvartalet.

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, chassi-
fjädrar och banddetaljer i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa.

Under perioden minskade Lesjöfors fakturering med 6 procent till msek 154,0 (164,2). Order-
ingången minskade med 18 procent till msek 146,5 (178,5). Resultatet uppgick till msek 12,8
(19,3) och rörelsemarginalen var 9,6 procent (12,9).

Lesjöfors verksamhet bedrivs i tre affärsområden; Industrifjädrar, Automotive (chassifjädrar)
och Banddetaljer. Inom Industrifjädrar och Automotive följer verksamheterna plan med god lön-
samhet. Inom affärsområde Banddetaljer, där en väsentlig del av produktionen går till telekomsek-
torn, har orderingången varit svag. Kunderna har under fjolåret byggt upp lager vilka nu reduceras
med låga ordervolymer som följd. Kunderna har signalerat att processen med lagerneddragningar
kommer att fortgå fram till halvårsskiftet. För att möta denna situation har Lesjöfors genomfört
kostnadsneddragningar. Bland annat har personalstyrkan reducerats med ett femtiotal personer,
främst inom affärsområde Banddetaljer.

Elimag AB (www.elimag.se) bedriver dels höghastighetsbearbetning i aluminium till bland annat
telekom-, försvars- och rymdindustrin, dels också kontraktstillverkning inom medicinsk teknik.
Elimags fakturering ökade med 42 procent till msek 62,2 (43,7). Orderingången uppgick till 
msek  74,3 (35,9) en ökning med 107 procent. Resultatet efter finansiella poster var msek 
1,9 (2,6).

Elimags verksamhet i Göteborg, som består av höghastighetsbearbetning i aluminium, har 
utvecklats positivt under perioden. Elimag genomför nu betydande investeringar för att ytterligare
öka leveranskapaciteten. Bedömningen är att efterfrågan finns för den utökade kapacitet som 
skapas. Verksamheten i Stockholm, där kontraktstillverkningen inom medicinsk teknik bedrivs,
går fortfarande med underskott.

AB Stafsjö Bruk (www.stafsjo.com) tillverkar skjutspjällsventiler som säljs globalt till process-
industrin.

Stafsjö Bruks fakturering var msek 22,3 (19,0). Orderingången uppgick till msek 19,9 (19,7).
Resultatet var msek 0,7 (0,4). Stafsjö har en fortsatt svag marknad till följd av den låga investe-
ringsnivån inom pappers- och massaindustrin.

■ Kraftig resultatökning 
jämfört med föregående år

■ Total fakturering ökade 
med 47 procent till 
MSEK 371,9 (252,4)

■ Fakturering exklusive ny-
förvärvade Elimag ökade
med 23 procent

■ Resultat efter finansiella
poster MSEK 25,3 (17,2)

■ Koncernen upplever för-
svagning inom telekom-
sektorn
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FAKTURERING OCH RESULTAT PER BOLAG
Fakturering
MSEK 2001 2000 2000 2000 2000

kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1

Habia Cable 132,9 131,9 96,9 103,2 67,5
Lesjöfors 154,0 165,9 148,7 167,1 164,2
Elimag 62,2 - - - -
Stafsjö Bruk 22,3 24,0 18,7 19,6 19,0
Moderbolag och 
koncerngemensamt 0,5 -0,8 3,9 1,0 1,7

Koncernen 371,9 321,0 268,2 290,9 252,4

Resultat efter finansiella poster
MSEK 2001 2000 2000 2000 2000

kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1

Habia Cable 15,0 20,3 10,4 11,7 0,7
Lesjöfors 12,8 14,2 20,2 19,0 19,3
Elimag 1,9 - - - -
Stafsjö Bruk 0,7 1,5 1,0 0,2 0,4
Moderbolag och
koncerngemensamt -5,1 -0,4 0,4 -5,6 -3,2

Koncernen 25,3 35,6 32,0 25,3 17,2
Jämförelsestörande poster - 0,1 9,5 - -

TOTALT 25,3 35,7 41,5 25,3 17,2

BOLAGSSTÄMMAN
På ordinarie bolagsstämma den 28 mars beslutades om en utdelning om sek 8. Torsten Ekström
avgick av åldersskäl ur styrelsen och ersattes av VD Bertil Persson som hitintills varit suppleant i
styrelsen. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Bolagsstämman fattade beslut om en split 2:1. 
Dessutom beslutades om ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare i koncernen.

VDs KOMMENTAR
Första kvartalet var väsentligt bättre för koncernen som helhet än motsvarande kvartal föregående
år. Det var framför allt en stark utveckling inom Habia som bidrog till resultatförbättringen där
försäljningen inom affärsområde Telekom visade fortsatt styrka. 

Habia har dock under april upplevt en lägre vilja från kunderna att erhålla leveranser beroende på
att några av de större kunderna byggt upp lager under perioden. Inför andra kvartalet är indikatio-
nerna blandade från Habias större marknader. Från Kina kommer signaler om god tillväxt. Även i
Brasilien ser Habia en starkare marknad. Från USA kommer vissa signaler om återhämtning 
medan den europeiska marknaden har mattats av. Totalt blir inledningen på andra kvartalet 
därmed svag.

Lesjöfors upplever fortsatt effekterna av lageruppbyggnad hos större telekomkunder inom affärs-
område Banddetaljer. Situationen förväntas fortsätta under andra kvartalet. Inom Banddetaljer har
permitteringar och uppsägningar av ett femtiotal personer genomförts under april månad för att
anpassa kostnadsmassan till efterfrågesituationen. För chassi- och industrifjäderverksamheterna,
som tillsammans svarar för den största delen av Lesjöfors fakturering, har försäljning och intjäning
varit i nivå med föregående år med fortsatt god lönsamhet.

Elimag har haft en god orderingång och fakturering i såväl Göteborgs- som Stockholmsverksam-
heten. Göteborgsverksamheten visar lönsamhet. Stockholmsverksamheten däremot visar fortsatt
negativ resultatutveckling och ett åtgärdsprogram för att anpassa kostnadsmassan har inletts. Det-
ta medför bland annat att ett antal personer varslats om uppsägning.

Stafsjö Bruk hade första kvartalet en bättre fakturering och resultat än motsvarande period före-
gående år. Bolaget påverkas fortsatt negativt av en låg investeringsnivå bland kunderna, främst 
inom pappers- och massaindustrin.

Telekomsektorn kännetecknas för närvarande av snabba förändringar i efterfrågan, bland annat
beroende av tidigare lageruppbyggnad hos subsystem- och systemleverantörer. Den svaga efter-
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
MSEK 2001 2000 2000

kv 1 kv 1 helår

Nettoomsättning 371,9 252,4 1.132,5
Kostnad för sålda varor -247,6 -168,6 -732,8

Bruttoresultat 124,3 83,8 399,7

Försäljningskostnader -50,6 -36,7 -162,3
Administrationskostnader -41,5 -26,4 -110,2
Andel i intresseföretags resultat före skatt 0,3 0,5 1,9

Rörelseresultat 32,5 21,2 129,1

Jämförelsestörande poster - - 9,6
Resultat från finansiella tillgångar 0,7 0,5 2,7
Resultat från finansiella skulder -7,9 -4,5 -21,7

Resultat efter finansiella poster 25,3 17,2 119,7

Skatt -7,1 -4,8 -38,4

PERIODENS RESULTAT 18,2 12,4 81,3

BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG
MSEK 2001 2000 2000

31 mars 31 mars 31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 179,3 56,4 130,2
Materiella anläggningstillgångar 565,1 373,0 449,0
Finansiella anläggningstillgångar 25,6 14,4 24,6

Summa anläggningstillgångar 770,0 443,8 603,8

Omsättningstillgångar
Varulager 304,1 166,0 234,8
Fordringar 332,7 257,3 288,5
Kassa och bank 40,4 42,7 17,8

Summa omsättningstillgångar 677,2 466,0 541,1

SUMMA TILLGÅNGAR 1.447,2 909,8 1.144,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 112,4 100,6 100,6
Bundna reserver 200,8 103,1 107,0
Fria reserver 278,4 194,4 193,4
Periodens resultat 18,2 12,4 81,3

Summa eget kapital 609,8 410,5 482,3

Avsättningar 62,1 45,2 52,1
Långfristiga skulder 472,9 256,8 368,9
Kortfristiga skulder 302,4 197,3 241,6

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1.447,2 909,8 1.144,9

frågesituationen inom sektorn i kombination med ett allmänt svagare konjunkturläge, gör utveck-
lingen för de närmaste kvartalen svårbedömd för koncernen som helhet. 

När efterfrågan åter ökar är dock Beijer Alma mycket väl rustat, såväl finansiellt som kapaci-
tetsmässigt, att möta uppgången. 

Habia har en världsledande produktportfölj och en ny, modern produktionsapparat med hög 
kapacitet.

Lesjöfors, som har huvuddelen av sin försäljning från lönsamma marknader inom affärsom-
rådena Automotive och Industrifjädrar, har kapacitet och kompetens väl anpassad för en komman-
de efterfrågeökning från telekomsektorn. 

Även Elimag har ny produktionskapacitet med goda möjligheter till framtida tillväxt.

Uppsala den 4 maj 2001

Beijer Alma AB (publ)
Bertil Persson
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KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG
MSEK 2001 2000 2000

kv 1 kv 1 helår

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital
och investeringar (cash earnings) 39,8 26,7 145,7
Förändring av rörelsekapital ökning (-) minskning (+)1) -52,7 -39,3 -94,8
Kassaflöde före investeringar -12,9 -12,6 50,9
Investeringar2) -187,7 -13,5 -223,6
Kassaflöde efter investeringar -200,6 -26,1 -172,7
Finansiella betalningar 3) 223,2 28,8 150,5

Förändring likvida medel 22,6 2,7 -22,2

Likvida medel vid periodens ingång 17,8 40,0 40,0
Likvida medel vid periodens slut 40,4 42,7 17,8
Beviljade men ej utnyttjade checkkrediter 158,5 86,1 200,5
Tillgänglig likviditet 198,9 128,8 218,3

1) Av rörelsekapitalökningen beror MSEK 12 på förvärvet av Elimag.
2) Av investeringarna avser MSEK 131 förvärvet av Elimag.
3) Av finansiella betalningar avser MSEK 148 förvärvet av Elimag.

NYCKELTAL
2001 2000 2000

kv 1 kv 1 helår

Antal aktier, st *) 4.705.090 4.217.370 4.235 090
Vinst per aktie efter verklig skatt, SEK **) 3,92 2,98 18,01
Vinst per aktie efter 28% schablonskatt, SEK **) 3,92 2,98 19,06
Räntabilitet på eget kapital, %**) 13,4 12,5 17
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %**) 13,3 13,1 17
Eget kapital per aktie, SEK 135,7 102,5 119,87
Soliditet, % 42,1 45,1 42,1
Skuldsättningsgrad, % 80,6 66,8 81,6
Likvida medel inklusive outnyttjade krediter, MSEK 199 129 218
Investeringar, MSEK 55,7 13,5 114,0
Räntetäckningsgrad, ggr**) 4,2 4,8 6,1

*)   Inklusive utestående konvertibla förlagsbevis
**) Exklusive jämförelsestörande poster
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Beijer Alma AB (publ)
Forumgallerian, Dragarbrunnsgatan 45
Box 1747, 751 47 Uppsala
Telefon 018-15 71 60
Telefax 018-15 89 87
E-post info@beijer-alma.se
www.beijer-alma.se

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60

Nästa rapporttillfälle:
Halvårsrapport den 9 augusti 2001.


