
 

 

 

 

Kongsberg Automotive reviderer guiding for 2021 

Kongsberg Automotives guiding for 2021 revidert på bakgrunn av fortsatt mangel på 
halvledere, og påfølgende markedsutvikling i bilsektoren. 

Zurich, September 24, 2021: I lys av den seneste tids utvikling i bilsektoren har styret i 
Kongsberg Automotive vedtatt ny guiding for selskapet. Selskapet forventer en 
reduksjon i inntekter, og derfor en reduksjon i resultat, sammenlignet med det som ble 
forventet ved resultatfremleggelsen etter andre kvartal.  

Den nye guidingen for regnskapsåret 2021 er som følger:  

- Inntekter på EUR 1 100m (mot tidligere EUR 1 130m) 
- Justert EBIT på EUR 50m (mot tidligere EUR 60m) 

De reviderte måltallene gjenspeiler selskapets forventning om at mangel på halvledere, 
sammen med høyere priser på råvarer, vil fortsette å redusere bilprodusentenes 
produksjon, og at dette vil fortsette gjennom fjerde kvartal 2021.  

«Vi iverksatte et kostnadsreduksjons- og forbedringsprogram tidligere i år, for å 
motvirke høyere kostnader og effekten av lavere kapasitetsutnyttelse som følge av 
halvlederkrisen» sier Joerg Buchheim, President & CEO i Kongsberg Automotive, «men 
vi ser nå at den siste tids produksjonsstans hos bilfabrikantene vil påvirke våre 
inntekter i større grad en tidligere forventet.»  

Kostnadsreduksjonene og forbedringsprogrammet er en del av selskapets «Shift Gear 
program» som skal gjøre Kongsberg Automotive sterkere rustet for fremtiden. 
Programmet ble startet kort tid etter Joerg Buchheims tiltredelse som CEO i mai 2021, 
og fokuserer i første rekke på operasjonelle forbedringer. Andre fokusområder er 
porteføljeoptimering og bærekraft. 

Selskapet vil holde en telefonkonferanse hvor Joerg Buchheim og Frank Heffter vil 
svare på spørsmål om den reviderte guidingen, 24. september kl 0800. Registrering for 
deltakelse kan gjøres ved adressen gitt under, og en link til opptak av konferansen vil 
senere bli gjort tilgjengelig på  www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/. 

 

Kongsberg Automotive offentliggjør resultatet for tredje kvartal 2021 den 29. oktober 
2021. 

 

http://www.kongsbergautomotive.com/investor-relations/


Mediakontakt      Investor- og analytikerkontakt 
Therese Sjoborg Skurdal    Jakob Bronebakk 
therese.skurdal@ka-group.com   jakob.bronebakk@ka-group.com  
+47 982 14 059     +47 906 39 637   
       

Telefonkonferanse:  

For å høre på telefonkonferansen, bruk dette webcast. Hvis du ønsker å stille spørsmål 
må du ringe inn til telefonkonferansen, se detaljene under.  

For å bli med på telefonkonferansen, ring et av nummerene under, eller klikk «Click to 
Join» link på webcast. Du vil bli bedt om å oppgi telefonnummer og 
registreringsdetaljer. Konferansesystemet vil deretter ringe deg opp, og du vil få tilgang 
til konferansen. Merk at “Click to Join” linken aktiveres 15 minutter før begynnelsen av 
konferansen.  

Alternativt kan du bruke et av nummerene under: 

NO: +47-21-956342 
CH: +41-22-5017540 
DE: +49-30-21789327 
DK: +45 78768490 
SE: +46-4-0682-0620 
UK: +44-203-7696819 
US: +1 646-787-0157 

PIN kode for alle land: 353172 

Om Kongsberg Automotive ASA 
Kongsberg Automotive tilbyr produkter i verdensklasse til bilindustrien over hele 
verden. Våre produkter forbedrer kjøreopplevelsen, og gjør den tryggere, mer behagelig 
og mer bærekraftig. Med rundt 11,000 ansatte i 19 land er Kongsberg Automotive en 
global leverandør. Selskapet har over 27 produksjonsfasiliteter over hele verden. Finn ut 
mer på www.kongsbergautomotive.com. 

 

  

mailto:therese.skurdal@ka-group.com
mailto:jakob.bronebakk@ka-group.com
https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210924_1/
https://www.kongsbergautomotive.com/


Legal notices 

The information in this announcement is considered inside information pursuant to the 
EU Market Abuse Regulation and is subject to the disclosure requirements pursuant 
section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. This announcement was 
published by Kongsberg Automotive's investor relations contact as set out above.  

Forward-looking statements  

This announcement contain forward-looking statements. Forward-looking statements 
are statements that are not historical facts and may be identified by words such as 
"believe", "expect", "anticipate", "strategy", "intends", "estimate", "will", "may", "should" and 
similar expressions. The forward-looking statements in this announcement are based 
upon various assumptions, which in turn may be based on further assumptions. 
Although Kongsberg Automotive believes that these assumptions were reasonable 
when made, these assumptions are inherently subject to significant known and 
unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors that are 
difficult or impossible to predict and are beyond its control. Various factors could cause 
Kongsberg Automotive's actual results to differ materially from those projected in a 
forward-looking statement. No assurances can be given that the assumptions 
underlying the forward-looking statements prove to have been correct. Kongsberg 
Automotive disclaims any obligation to update or revise any forward-looking 
statements, whether as a result of new information, future events or otherwise 

 

 

 


