
 

 

Lehdistötiedote 22.10.2013 

BE Group -konsernin Q3/2013: liiketulos parani 

 Liikevaihto laski heinä–syyskuussa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 10 
prosenttia 916 miljoonaa kruunuun (1 020). Toimitetut tonnit laskivat 6 prosenttia. 

 Liiketulos nousi 13 miljoonaan kruunuun (6). Kertaluontoisista eristä, varastovoitoista ja -
tappioista puhdistettu operatiivinen liikevoitto (EBITA) oli 18 miljoonaa kruunua (15). 

 Jatkuvien liiketoimintayksiköiden tulos verojen jälkeen oli 1 miljoonaa kruunua (-5) ja 
lopetettavien yksiköiden -2 miljoonaa kruunua (-85).  

 Konsernin organisaatiota uudistettiin katsauskauden aikana markkinafokuksen lisäämiseksi 
päämarkkinoilla Ruotsissa ja Suomessa. 

 Yhtiön hallitus esittää noin 150 miljoonan euron osakeannin liikkeellelaskua uusmerkintänä. 

BE Group -konsernin konsernijohtaja Kimmo Väkiparta kommentoi vuoden 2013 kolmannen 
neljänneksen tulosta seuraavasti: 

– Ruotsissa kysyntä on kesälomakauden päätyttyä pysytellyt suurin piirtein toisen 
vuosineljänneksen tasolla. Suomessa kysyntä on lomien jälkeen hiukan vahvistunut. Myyntihinnat 
ovat vuosineljänneksellä hieman heikentyneet, vaikka tiettyjen tuotteiden teräksen hinnat ovat 
nousseet lomien jälkeen. 

– Myös muiden liiketoimintayksiköiden liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti. 

– Liiketuloksen paraneminen on ennen kaikkea konsernin kustannustason merkittävän laskun 
ansiota. On ollut hienoa nähdä, miten toteuttamamme kustannussäästöt ja rakenneuudistukset 
tuottavat tulosta. 

– Vuoden viimeisellä neljänneksellä, aina loppuvuoden kausiluontoiseen laskuun asti, odotamme 
kysynnän pysyttelevän nykyisellä, kesälomien jälkeisellä tasolla. Tällä hetkellä signaalit 
asiakaskunnastamme viittaavat kysynnän vahvistumiseen vuonna 2014. Myyntihintojen odotetaan 
nousevan jonkin verran teräksen hintojen nousun seurauksena. Toteuttamamme 
kustannussäästöohjelma vahvistaa konsernin kilpailukykyä ja sisältää suhdanteiden parantuessa 
vipuvaikutuksen. Konserniorganisaation uudistus lisää markkinafokustamme Ruotsin ja Suomen 
markkinoilla. 
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Nasdaq OMX Stockholm -pörssissä listattu BE Group on teräs- ja metallialan palveluyritys. Konserni tarjoaa erilaisia 

teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin käyttöön liittyviä palveluja pääasiassa rakennus- ja 

konepajateollisuudessa toimiville asiakkailleen. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 4,6 miljardia kruunua. BE Groupilla 

on noin 800 työntekijää yhdeksässä maassa. Yhtiön suurimmat markkina-alueet ovat Ruotsi ja Suomi. Yhtiön pääkonttori 

sijaitsee Malmössä. www.begroup.com 

BE Group Oy Ab:n pääkonttori sijaitsee Lahdessa. Yhtiöllä on teräspalvelukeskukset Lahdessa, Turussa ja Lapualla 

sekä yhdeksän myyntiyksikköä ympäri Suomea. Vuonna 2012 yhtiön liikevaihto oli 192 miljoonaa euroa. Henkilöstöä BE 

Group Oy Ab:lla on noin 300, joista noin puolet Lahdessa. www.begroup.fi 

Suomenkielinen lehdistötiedote on käännös BE Group AB:n 22.10.2013 julkistamasta pörssitiedotteesta. 
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