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BE Group publicerar årsredovisning för 2013 
 
BE Groups årsredovisning för 2013 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på 
koncernens webbplats, www.begroup.com. 
 
Koncernchefen Kimmo Väkiparta konstaterar i sitt VD-ord att ”När vi ser tillbaka på 
2013 kan vi konstatera att det blev ett tuffare år än vi hade räknat med – både för 
stålbranschen i stort och för BE Group. Efterfrågan sjönk kraftigt i slutet av 2012 och 
under 2013 har vi sett en fortsatt svag utveckling på våra marknader. Under året har vi 
därför arbetat målinriktat med kostnadsminskningar och marginalförbättringar.” 
 
Om utvecklingen 2014 skriver Kimmo Väkiparta: ”Vår uppfattning, baserat på signaler i 
kundledet, är att efterfrågan kommer att återhämta sig från de låga nivåerna vi har sett 
under det senaste året och vi får en efterfrågeförbättring på koncernens marknader 
under 2014. Koncernens konkurrenskraft förbättras efter genomförda effektiviseringar 
och den genomförda nyemissionen förbättrar koncernens finansiella ställning.” 
 
Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från första veckan i april 
och kan beställas via www.begroup.com eller på tel: 040-38 42 00. 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef, 
tel: +46 (0)705 972 342  e-post: kimmo.vakiparta@begroup.com 
 
Torbjörn Clementz, CFO och vice VD,  
tel: +46 (0)708 690 788  e-post: torbjorn.clementz@begroup.com 
 
 
 
Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen 
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2014, kl. 08.00. 
 
 
 
BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål 
och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium 
till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2013 omsatte koncernen 4,0 miljarder kr.  
BE Group har cirka 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret 
ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com  
 


