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MALMÖ – den 26 april 2018 

Bra inledning på året trots sen och kall vinter  
Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson kommenterar första kvartalet 2018; 

“Det första kvartalet 2018 var på många sätt utmanande, med en lång och hård vinter som ledde till 
minskad konsumentförsäljning. Trots detta nådde vi det näst bästa resultatet för första kvartalet 
hittills. Det resultatmässigt starkaste första kvartalet gjorde vi 2017 med en mild vinter och en påsk 
som då inföll i det andra kvartalet, vilket påverkar årets jämförelsetal.” 

”Under det första kvartalet 2018 ökade vår redovisade försäljning med 2 procent till 1 391 MSEK. 
Operativt resultat i kvartalet blev 56 MSEK (83). Orderingången under kvartalet var 6 procent lägre 
än motsvarande period 2017 och orderstocken vid utgången av kvartalet var 8 procent lägre.”  

”Under den kalla vintern, den säsongsmässigt svagaste perioden med lägre total efterfrågan, har 
konkurrensen tilltagit. Inwidos primära exponering mot renoverings- och konsumentmarknaden 
ger dock normalt en bra mix med bättre marginaler. Vi räknar med att marknaderna normaliseras 
med vårens ankomst även om det andra kvartalet också kommer att påverkas av den sena 
vintern.” 

”Med vår starka position i Norden, vår expanderande affär i övriga Europa och inom e-handel ser 
vi en god potential att fortsätta växa under 2018, samtidigt som vi ska göra Inwido ännu mer 
effektivt.”  

 

För ytterligare information vänligen kontakta 
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef  
Tel.:  +46 (0)10-451 45 51  
Peter Welin, CFO 
Tel: + 46(0)70-324 3190 or 46(0)10-451 45 52  
e-mail: peter.welin@inwido.com 
 

 

Om Inwido. Inwido är Europas största leverantör av fönster och en ledande dörrleverantör. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, 

Norge, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, 

lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 400 an-

ställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com 
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