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Malmö 2012-04-04 

Beijer Electronics årsredovisning 2011 

Stark försäljningsökning som resultat av 2010 års lyckade förvärv och stora investeringar i 
teknologi- och produktutveckling. Mer om detta går att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 
2011 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se. 

Egna produkter dominerar försäljningen när Beijer Electronics presenterar bästa året hittills. Flera 
nya produkter och lösningar har lanserats under året, bland annat har företagets avancerade 
lösningar för industriell datakommunikation inom järnvägsområdet gett stora framgångar. Samlat står 
idag egenutvecklade produkter för 80 procent av försäljningen. 

Under året har bolaget även gjort en stor satsning på direktförsäljning och geografisk expansion. 
Säljresurserna har utökats i både USA, Europa och Asien, och bolaget har ökat sin geografiska närvaro 
genom nyetableringar i Indien och Brasilien, båda starka tillväxtekonomier.  

I sin kommentar för året skriver VD och koncernchef Fredrik Jönsson bland annat: 
”I vår bransch är framtidsinriktad och kundorienterad produktutveckling en absolut nödvändighet för 
att nå framgång på marknaden. Under 2011 har vi investerat mer pengar i utvecklingsverksamheten 
än någonsin tidigare och vi har fått ut ett mycket gott resultat i form av världsledande produkter och 
lösningar.” 
 

Den tryckta årsredovisning på svenska distribueras runt den 3 april till dem som har registrerat detta 
önskemål via Beijer Electronics prenumerationsservice. Det går även att beställa rapporten från 
bolaget via telefon 040-35 86 00 eller e-mail till info@beijerelectronics.se. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida på svenska och engelska. Den engelska kommer 
att kunna beställas i tryckt format i mitten av april.   

 
För mer information kontakta: 
VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, tel +46 (0)40 35 86 10, mobil +46 (0)705 17 16 26 
CFO Anna Belfrage, tel +46 (0)40 35 86 53, mobil +46 (0)706 35 86 53 

 

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och 
datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar 
med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell 
koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1 400 mkr 2011. Bolaget är noterat på 
NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se  


