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Q4
The 
Clean Air 
Company

Kvartal 4, 2020
• Orderingången uppgick till 918 Mkr (1 141), motsvarande 

en valutaneutral minskning med 16,9 procent jämfört med 
samma period föregående år. I jämförelse med föregående 
kvartal 2020 ökade orderingången med 11,0 procent.

• Omsättningen uppgick till 940 Mkr (1 087), motsvarande 
en valutaneutral minskning med 10,4 procent jämfört med 
samma period föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 93,8 Mkr (108,7), vilket gav en 
rörelsemarginal på 10,0 procent (10,0).

• Justerat rörelseresultat uppgick till 94,0 Mkr (113,2), vilket gav 
en justerad rörelsemarginal på 10,0 procent (10,4).

• Resultat efter skatt uppgick till 55,1 Mkr (72,4).

• Resultat per aktie uppgick till 1,57 kr (2,06).

Januari – december, 2020
• Orderingången uppgick till 3 480 Mkr (4 168), motsvarande 

en valutaneutral minskning med 13,7 procent jämfört med 
föregående år.

• Omsättningen uppgick till 3 675 Mkr (4 308), motsvarande 
en valutaneutral minskning med 11,8 procent jämfört med 
föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 219,0 Mkr (343,2), vilket gav en 
rörelsemarginal på 6,0 procent (8,0).

• Justerat rörelseresultat uppgick till 295,6 Mkr (349,1), vilket 
gav en justerad rörelsemarginal på 8,0 procent (8,1).

• Resultat efter skatt uppgick till 110,4 Mkr (225,8).

• Resultat per aktie uppgick till 3,15 kr (6,43).

• Styrelsens nuvarande förslag är att ingen utdelning lämnas, 
men ytterligare ett uttalande avseende utdelningar kommer 
att göras senast i Q3-rapporten den 22 oktober 2021.

God rörelsemarginal och starkt kassaflöde i  
årets avslutande kvartal
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God rörelsemarginal trots nedstängningar, utdragna 
brexit-förhandlingar och politisk osäkerhet i USA
2020 var ett utmanande år på flera olika sätt. Mest uppenbart är självfallet den stora effekt som covid-19-pan-
demin har haft på samhällen över hela världen med upprepade nedstängningar. Utdragna brexit-förhandlingar 
och den oroliga politiska situationen i USA har också påverkat affärsklimatet negativt. Den stora osäkerhet som 
rått under större delen av det gångna året har lett till försiktighet vad gäller större investeringar hos Neder-
mans kunder. Jämfört med 2019 har vår försäljning minskat med 15 procent medan den justerade rörelsemargi-
nalen är på en fortsatt god nivå. Det justerade rörelseresultatet landade på 296 Mkr (349), vilket motsvarar en 
justerad rörelsemarginal om 8,0 procent (8,1). Orderingången under året uppgick till 3 480 Mkr (4 168).

Att vi trots det stora volymtappet lyckats bibehålla en god rörel-
semarginal under året gör mig faktiskt mycket stolt. Nedermans 
organisation har visat god förmåga att snabbt ställa om och 
anpassa verksamheten till en ny och oförutsägbar verklighet 
där det under perioder har varit omöjligt att få fysisk tillgång till 
våra kunders anläggningar, till och med att genomföra service-
arbeten.

Tidiga insatser för att skydda Nedermans marginaler
Efter en stark inledning under de första månaderna av 2020 
försämrades efterfrågeläget dramatiskt. Nederman reage-
rade snabbt på den nya situation som uppstod i spåren av 
covid-19-pandemin. Under våren genomförde vi betydande 
åtgärder på kostnadssidan som inneburit att vi efter successi-
va förbättringar uppnådde en justerad rörelsemarginal om 10,0 
procent (10,4) under årets avslutande kvartal och 8,0 procent 
(8,1) för helåret. Långsiktigt har vi högre ambitioner för vår lön-
samhet, men utfallet för 2020 ska ses i ljuset av ett väsentligt 
försäljningstapp jämfört med våra ursprungliga ambitioner för 
året och en negativ valutapåverkan. Under 2020 har vi också be-
drivit ett konsekvent arbete för att stärka vårt kassaflöde, vilket 
lett till successiva förbättringar, något som blev särskilt tydligt 
under årets avslutande kvartal. När vi nu går in i 2021 är samtliga 
förbättringsaktiviteter slutförda, vilket gör att kostnadseffekti-
viteten i koncernen är högre än någonsin tidigare.

Utveckling per division
De restriktioner och nedstängningar som var i kraft under stora 
delar av 2020 har slagit olika hårt mot de olika delarna av vår 
verksamhet. Den division som påverkats mest av covid-19-res-
triktionerna är Nederman Process Technology. Deras verksam-
het kännetecknas av försäljning av stora system, vilket är den 
typ av investeringar som i hög utsträckning skjutits på framti-
den. Trots detta var divisionen fortsatt lönsam under 2020 och 
vi ser nu vissa tecken på förbättringar i några specifika mark-
nadssegment. 

Nederman Extraction & Filtration Technology har en bas av 
produktförsäljning och är inte lika beroende av försäljning av 
system som Nederman Process Technology. Årets avslutande 
kvartal var något starkare än förväntat trots negativa valutaef-
fekter. 

Även Nederman Duct & Filter Technology hade en bra avslutning 
av året. Divisionen har under 2020 stärkt verksamheten genom 
effektivitetsförbättringar i produktionen, vilket lett till stärkta 

marginaler och kassaflöde. Störningarna i tillgången till råmate-
rial har varit mycket begränsade under 2020. Däremot har priset 
på stål börjat stiga sedan årsskiftet. 

Nederman Monitoring & Control har under 2020 fortsatt sitt 
intensiva utvecklingsarbete och integrationen med övriga divi-
sioner blir allt starkare, vilket bland annat demonstreras av för-
säljningen av 50 Insight-system under året. Vissa projekt i Asien 
och USA har försenats på grund av nedstängningar, men den 
övergripande utvecklingen under 2020 har varit positiv med ett 
kontinuerligt ökande intresse för divisionens digitala lösningar.

Utsikter
Nederman har en försiktig hållning inför 2021. Vi räknar med att 
i princip hela det första halvåret kommer att präglas av fortsatta 
nedstängningar och restriktioner. Om de vaccinationsprogram 
som nu har initierats runt om i världen får förväntad effekt på 
den globala smittspridningen räknar vi med en försiktig åter-
hämtning under andra halvåret 2021. Vår bedömning är dock att 
det kommer att ta tid innan vi är tillbaka till de nivåer som rådde 
före pandemin. Nederman kommer att följa utvecklingen noga 
och vara väldigt noggranna i våra bedömningar så att vi accele-
rerar vår verksamhet vid rätt tidpunkt.

Det framgångsrika arbete vi genomförde under 2020 för att 
skydda vår lönsamhet gör att vi trots allt befinner oss i en stark 
position med goda möjligheter att flytta fram våra positioner 
ytterligare, inte minst genom att lansera nya produkter och 
fortsätta utvecklingen av vårt digitala erbjudande. Världens 
problem med dålig luftkvalitet är fortsatt mycket omfattande 
och leder till att ett stort antal människor avlider i förtid varje 
år. Det underliggande behovet av Nedermans produkter är där-
med mycket stort och vi kommer fortsätta vårt arbete för att 
utveckla nya och förbättrade lösningar samt arbeta för att öka 
kunskapen om denna situation som över tid är mycket dödligare 
än covid-19-pandemin. 

vd-ord

Sven Kristensson 
Verkställande direktör
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Segmentsöversikt
Nederman är organiserat i fyra rörelsesegment. Indelningen är baserad på teknologi, kunder och affärslogik. 
Organisationen drivs av enkelhet och med utgångspunkt i koncernens varumärken. Detta innebär att rörelse-
segmenten är globala och har ett uttalat fokus på kund. Organisationen har fyra övergripande prioriteringar: 
stärkt lönsamhet, förbättrad effektivitet, utnyttjande av digitaliseringens alla möjligheter samt hållbarhet 
internt och externt.

Nederman Extraction & Filtration Technologys produktsorti-
ment utgörs av ett brett utbud av olika typer av  infångningsdon, 
fläktar, högvakuumsprodukter och rullar för distribution av olika 
vätskor eller tryckluft.

Nederman Process Technologys produkter utgörs bland annat 
av avancerade filterlösningar som är integrerade i kundföreta-
gens produktionsprocesser där de fångar upp skadliga partiklar, 
gaser och annan processkritisk utrustning.

Nederman Duct & Filter Technology arbetar med olika typer av 
rörsystem, ventiler och filter element för att säkerställa en god 
luftkvalitet inom en rad industrier.

Nederman Monitoring & Control Technologys digitala erbjudan-
de inkluderar avancerad mätteknik och en plattform, som består 
av hård vara som installeras i Nedermans produkter och lösningar 
samt mjukvara som kommunicerar med molnet och förser kun-
derna med information och insikter om kritiska parametrar och 
processer.

1 okt-31 dec

Valuta-

neutral Organisk 1 jan-31 dec

Valuta-

neutral Organisk

Extern orderingång, Mkr 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, % 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, %

Nederman Extraction & Filtration Technology   450,4   512,4 -8,3 -8,3   1 589,2   1 962,2 -15,9 -15,9

Nederman Process Technology   248,3   445,7 -42,9 -42,9   992,7   1 461,5 -30,1 -30,1

Nederman Duct & Filter Technology   101,2   88,9   14,6   14,6   402,6   473,5 -12,8 -12,8

Nederman Monitoring & Control Technology   118,4   93,7   30,1 -24,4   495,7   271,2   88,6 -7,1

Totalt Nedermankoncernen   918,3   1 140,7 -16,9 -21,4   3 480,2   4 168,4 -13,7 -19,9

1 okt-31 dec

Valuta-

neutral Organisk 1 jan-31 dec

Valuta-

neutral Organisk

Omsättning, Mkr 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, % 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, %

Nederman Extraction & Filtration Technology   437,0   520,3 -12,2 -12,2   1 648,8   1 940,2 -11,9 -11,9

Nederman Process Technology   262,0   360,0 -25,1 -25,1   1 136,8   1 633,3 -28,3 -28,3

Nederman Duct & Filter Technology   105,7   115,4 -8,1 -8,1   457,9   555,4 -15,5 -15,5

Nederman Monitoring & Control Technology   152,1   114,6   37,6 -11,5   506,9   280,3   87,3 -0,2

Eliminering -16,7 -23,8 -75,6 -101,5

Totalt Nedermankoncernen   940,1   1 086,5 -10,4 -15,6   3 674,8   4 307,7 -11,8 -17,5

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

Justerad EBITA, Mkr 2020 2019 2020 2019

Nederman Extraction & Filtration Technology   65,6   77,3   221,7   263,2

Nederman Process Technology   9,1   25,3   58,1   101,6

Nederman Duct & Filter Technology   20,8   8,3   63,9   69,6

Nederman Monitoring & Control Technology   34,1   32,6   94,6   44,6

Övrigt - ofördelat -23,9 -18,2 -86,0 -85,0

Totalt Nedermankoncernen   105,7   125,3   352,3   394,0

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

Justerad EBITA-marginal, % 2020 2019 2020 2019

Nederman Extraction & Filtration Technology   15,0   14,9   13,4   13,6

Nederman Process Technology   3,5   7,0   5,1   6,2

Nederman Duct & Filter Technology   19,7   7,2   14,0   12,5

Nederman Monitoring & Control Technology   22,4   28,4   18,7   15,9

Totalt Nedermankoncernen   11,2   11,5   9,6   9,1
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1 okt-31 dec Valutaneutral Organisk 1 jan-31 dec Valutaneutral Organisk

Mkr Not 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, % 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, %

Extern orderingång   450,4   512,4 -8,3 -8,3   1 589,2   1 962,2 -15,9 -15,9

Omsättning 2   437,0   520,3 -12,2 -12,2   1 648,8   1 940,2 -11,9 -11,9

Justerad EBITA   65,6   77,3   221,7   263,2

Justerad EBITA-marginal, %   15,0   14,9   13,4   13,6

Nederman Extraction & Filtration Technology
Nedgången i den globala ekonomin i spåren av covid-19-pandemin hade fortsatt påverkan på Nederman 
Extraction & Filtration Technology under årets fjärde kvartal. Orderingången minskade organiskt med 8,3 pro-
cent till 450 Mkr (512) jämfört med motsvarande kvartal 2019. Divisionens serviceverksamhet stärktes i kvar-
talet och växte med drygt 10 procent. Som ett resultat av nedstängningarna i flera länder har flera leveranser 
senarelagts, vilket påverkat faktureringen negativt i kvartalet. Tack vare effektiva åtgärder på kostnadssidan 
var lönsamheten fortsatt god i kvartalet med en justerad ebita-marginal om 15,0 procent (14,9). Fyra större 
order till fiberbaserade segment bokades i kvartalet, vilket ledde till att orderboken stärktes under kvartalet.

Utveckling under kvartalet
Effekterna av nedstängningar till följd av covid-19-pandemin 
hade en stor negativ påverkan på efterfrågan i Europa och 
Americas under kvartalet. Även APAC påverkades till viss del av 
covid-19-pandemin, men trots detta ökade regionens orderin-
gång och försäljning i kvartalet. 

I Tyskland ökade orderingången i kvartalet och aktivitetsnivån 
var fortsatt på en stabil nivå med flera initiativ på marknaden. I 
Norden minskade orderingången. Projektportföljen befinner sig 
på en god nivå för denna region och signalerna från marknaden 
är positiva, men osäkerheter kring nedstängningar gör att beslut 
om större investeringar fortsatt skjuts på framtiden. Service-
verksamheten hade en positiv utveckling i kvartalet.

I Frankrike innebar en större order från vindkraftsindustrin att 
orderingången utvecklades positivt i kvartalet. I Spanien var or-
deringången i nivå med 2019. Polen visade god tillväxt med ök-
ande försäljning inom såväl service som produktförsäljning och 
en större order bokades i kvartalet. 

Storbritannien var kraftigt påverkat både av covid-19-pandemin 
med allt striktare nedstängningar och Brexit. Brexit har nu trätt 
i kraft, men divisionen har inte sett någon negativ påverkan på 
leveransförmågan som en följd av noggrann planering och för-
beredelse. Såväl Belgien som Nederländerna var kraftigt påver-
kade av nedstängningar i kvartalet.

I APAC hade Indien ett starkt fjärde kvartal med en positiv ut-
veckling av serviceverksamheten och en större order från lan-
dets vindkraftsindustri. Thailand hade en solid tillväxt av såväl 
orderingång som försäljning och en större order från fordons-
industrin bokades i kvartalet. Övriga länder i regionen uppvisa-
de en blandad bild vad gäller tillväxt. Rörelsemarginalerna har 
stärkts i så gott som alla APAC-länder.

I Nordamerika sjönk orderingången efter en lägre projektförsälj-
ning än motsvarande kvartal 2019. En större order till träin-
dustrin bokades i kvartalet, vilket kan jämföras med tre större 
order under motsvarande kvartal 2019. Trots den lägre försälj-
ningsvolymen stärktes lönsamheten i detta marknadsområde. I 
Brasilien fortsatte den positiva trenden från årets tredje kvartal 
med god tillväxt för orderingång och försäljning. Aktivitetsnivån 
är hög i landet även om pandemisituationen innebär ett visst 
mått av osäkerhet.

De mindre distributörerna i Östeuropa visade tillväxt och lön-
samheten för distributörsmarknaderna som helhet är i nivå med 
motsvarande kvartal 2019. 

Viktiga aktiviteter
Åtgärder på kostnadssidan har varit mycket framgångsrika. I 
kvartalet slutfördes arbetet att optimera verksamhet och lo-
gistik vid fabrikerna i EMEA. Målsättningen med detta projekt 
är att förbättra såväl effektivitet som kundtillfredsställelse. 
Divisionen har under kvartalet också fortsatt det långsiktiga 
arbetet att modernisera och digitalisera sitt produkterbjudan-
de i samarbete med divisionen Nederman Monitoring & Control 
Technology.

Om Nederman Extraction & Filtration Technology
Försäljningen sker både via ett nätverk av partners och genom 
egna säljbolag. Divisionen har också en betydande eftermark-
nadsförsäljning i form av reservdelsförsäljning och service. 
Kunderna utgörs av en rad olika industrier där det förekommer 
olika typer av luftföroreningar som måste tas om hand på ett 
effektivt och säkert sätt. Verksamheten bedrivs under varumär-
ket Nederman.
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Nederman Process Technology
Nederman Process Technologys orderingång uppgick till 248 Mkr (446) i kvartalet. Minskningen jämfört med 
fjärde kvartalet 2019 förklaras delvis av att det avslutande kvartalet 2019 var ett extremt starkt kvartal för 
divisionen och delvis av covid-19-pandemin och de begränsningar och den osäkerhet som den gett upphov till. 
Många av divisionens kunder har helt enkelt skjutit beslut om investeringar på framtiden. Ordervolymerna 
visade en marginell förbättring jämfört med det föregående kvartalet. Divisionen har fortsatt många projekt 
som med all sannolikhet kommer att genomföras, men som nu skjutits på framtiden efter det att flera viktiga 
kunder meddelat att de senarelägger planerade investeringar.

Den svaga efterfrågesituationen kommer sannolikt även att 
påverka orderingången negativt under de närmaste kvartalen 
även om en viss ljusning i marknadsläget kan skönjas. Divisio-
nens försäljning drivs av genomförandet av stora projekt och 
flera av dessa har senarelagts under kvartalet med lägre faktu-
rering som följd. Eftersom divisionens system som regel ingår 
som en mindre del i stora och kapitalintensiva projekt som redan 
avancerat långt i sitt genomförande bedöms risken att ingång-
na avtal ska hävas som begränsad. Åtgärder på kostnadssidan 
har inneburit att utgifterna sänkts med 22 procent i kvartalet 
jämfört med samma period föregående år, vilket inneburit att 
resultatet enbart minskat med 16 Mkr trots att omsättningen 
minskat med 98 Mkr.

Utveckling under kvartalet
Textilsegmentet var utmanande redan innan covid-19-pande-
min och ett betydande antal spinnerier världen över stoppade 
sin produktion under det första halvåret 2020 på grund av pan-
demin, vilket väsentligen begränsat efterfrågan. Marknaden 
fortsätter dock att visa tecken på återhämtning och orderin-
gången i fjärde kvartalet var bättre än under kvartal tre. Den vik-
tiga indiska marknaden visar tecken på återhämtning efter att 
ha varit särskilt drabbad med omfattande nedstängningar. Även 
andra marknader visar positiva tecken. I Kina är situationen dä-
remot fortsatt besvärlig. Den kinesiska textilindustrin har förlo-
rat betydande delar av försäljningen till viktiga exportmarknader 
och investeringarna ligger därför på en låg nivå. Försäljningen av 
divisionens digitala monitoreringslösning Digi 7 har fortsatt att 
generera försäljning och är nu en del av standardsortimentet.

I segmentet gjuterier och smältverk visade den viktiga europeis-
ka marknaden tecken på återhämtning under årets fjärde kvartal 
med växande orderingång jämfört med föregående kvartal. Det 
är framför allt återvinningsindustrin som har en positiv utveck-

ling medan investeringar hos gjuterier fortsatt ligger på en låg 
nivå. I APAC ligger investeringarna fortsatt på en låg nivå. Även 
serviceverksamheten var svagare än under motsvarande kvar-
tal 2019 på grund av de begränsningar som nedstängningarna 
inneburit. Divisionen är försiktigt optimistisk vad gäller utveck-
lingen av vissa segment av marknaden, men det råder fortsatt 
en betydande osäkerhet.

Viktiga aktiviteter
Fokus i kvartalet har varit de anställdas säkerhet i relation till 
covid-19 och att stärka orderingången för att bygga en bra pi-
peline för framtiden. Samtidigt har divisionen lagt stor kraft på 
att säkerställa lönsamheten såväl kortsiktigt som långsiktigt. 
Under kvartalet fortsatte också implementeringen av den nya 
strategin med hörnpelarna: Stärkt produktivitet, Globalisering 
av verksamheten, Service och digitalisering samt Utveckling av 
personal. 

Den pågående digitaliseringen av divisionens produkterbjudan-
de har också positiva effekter på service-verksamheten som 
fortsätter att växa.

Om Nederman Process Technology
Försäljningen bedrivs genom egna säljare som har direktkontakt 
med divisionens kunder. Antalet order är få, men det enskilda 
ordervärdet är högt. Nederman Process Technology samarbe-
tar med flera av världens ledande företag och relationerna med 
kunderna är djupa och långvariga. Kunderna utgörs av stora fö-
retag inom en lång rad industrier, bland annat fiber-, textil- och 
kemiindustrin, metallåtervinningsindustrin, gjuterier/smältverk 
och avfallsindustrin. Nederman Process Technology bedriver sin 
verksamhet under fyra varumärken: MikroPul, Luwa, Pneumafil 
och LCI.

1 okt-31 dec Valutaneutral Organisk 1 jan-31 dec Valutaneutral Organisk

Mkr Not 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, % 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, %

Extern orderingång   248,3   445,7 -42,9 -42,9   992,7   1 461,5 -30,1 -30,1

Omsättning 2   262,0   360,0 -25,1 -25,1   1 136,8   1 633,3 -28,3 -28,3

Justerad EBITA   9,1   25,3   58,1   101,6

Justerad EBITA-marginal, %   3,5   7,0   5,1   6,2
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Nederman Duct & Filter Technology
Nederman Duct & Filter Technology hade positiv utveckling av orderingången i kvartalet med en tillväxt om 9,9 
procent jämfört med föregående kvartal och en organisk tillväxt om 14,6 procent jämfört med fjärde kvartalet 
2019. Totalt uppgick orderingången till 101 Mkr (89). Omsättningen landade på 106 Mkr (115) och den justerade 
ebita-marginalen uppgick till 20,8 procent (8,3). Den goda marginalen har uppnåtts genom en kombination av 
förbättringar inom produktionseffektivitet och god kostnadskontroll. Antalet offertförfrågningar ligger fort-
satt på en efter omständigheterna god nivå, men beställningar och start av nya projekt skjuts delvis på framti-
den. Störningarna i leveranskedjan har generellt sett varit begränsade under kvartalet, men priset på stål har 
stigit under den senaste tiden. 

Utveckling under kvartalet
Utvecklingen i kvartalet var positiv på de flesta marknader med 
undantag för delar av Europa där nya nedstängningar slog hårt 
mot divisionens verksamhet.  

Nordfab, som säljer olika typer av rörsystem, hade en positiv or-
dertillväxt jämfört med motsvarande kvartal 2019. 

I USA minskade försäljningen något jämfört med fjärde kvarta-
let 2019, men växte jämfört med tredje kvartalet 2020. Orderin-
gången hade en positiv utveckling efter en ökad efterfrågan på 
mellanstora installationer och ett växande antal digitala beställ-
ningar. Covid-19-reserestriktioner hade fortsatt en negativ effekt 
på försäljningen.

I Europa var orderingången lägre än under motsvarande kvartal 
2019, men växte kraftigt jämfört med tredje kvartalet 2020. För-
säljningen var i nivå med fjärde kvartalet 2019 och växte i likhet 
med orderingången kraftigt jämfört med tredje kvartalet 2020.

Trots en lägre orderingång i kvartalet fortsatte den positiva ut-
vecklingen av lönsamheten vid anläggningen i Thailand tack vare 
förbättrade marginaler. Exporten från Thailand fortsatte att 
förbättras, medan den inhemska försäljningen begränsades på 
grund av nedstängningar under kvartalet.

Menardi, som säljer divisionens filterlösningar, hade en negativ 
försäljningstillväxt jämfört med tredje kvartalet 2020. Försälj-
ningen i USA minskade både jämfört med motsvarande kvartal 
2019 och föregående kvartal. Orderingången låg däremot på en 
hög nivå jämfört med såväl fjärde kvartalet 2019 som tredje kvar-
talet 2020. Den främsta anledningen till den positiva utveckling-
en av orderingången var förbättrade möjligheter till fysiska besök 
hos kunder och några större installationer som tidigare skjutits 
fram i tid. Prispressen som uppstod under årets andra kvartal 
fortsatte under det fjärde kvartalet.

I Europa var utvecklingen i nivå med föregående kvartal med en 
betydande ökning av efterfrågan från externa kunder.

Viktiga aktiviteter
I kvartalet fattade divisionen beslut om att investera i en fullt 
automatiserad tillverkning av rörsystem för Europa. I kvartalet 
lanserades också en webbshop i USA och ett nytt högvakuum-
system för livsmedelsindustrin i Europa.

Om Nederman Duct & Filter Technology
Försäljningen bedrivs främst via distributörer, men Nederman 
Duct & Filter Technology har även en stor andel internförsäljning 
till Nedermans övriga divisioner. Kunderna återfinns inom en lång 
rad industrier, till exempel träbearbetningsindustri, möbelindu-
stri, metallbearbetning, cement & betongindustri, återvinnings-
industri, fordonsindustri, plasttillverkningsindustri, kemikaliein-
dustri med flera. Nederman Duct & Filter Technology bedriver sin 
verksamhet under två varumärken: Nordfab och Menardi.

1 okt-31 dec Valutaneutral Organisk 1 jan-31 dec Valutaneutral Organisk

Mkr Not 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, % 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, %

Extern orderingång   101,2   88,9   14,6   14,6   402,6   473,5 -12,8 -12,8

Omsättning 2   105,7   115,4 -8,1 -8,1   457,9   555,4 -15,5 -15,5

Justerad EBITA   20,8   8,3   63,9   69,6

Justerad EBITA-marginal, %   19,7   7,2   14,0   12,5
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1 okt-31 dec Valutaneutral Organisk 1 jan-31 dec Valutaneutral Organisk

Mkr Not 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, % 2020 2019 tillväxt, % tillväxt, %

Extern orderingång   118,4   93,7   30,1 -24,4   495,7   271,2   88,6 -7,1

Omsättning 2   152,1   114,6   37,6 -11,5   506,9   280,3   87,3 -0,2

Justerad EBITA   34,1   32,6   94,6   44,6

Justerad EBITA-marginal, %   22,4   28,4   18,7   15,9

Nederman Monitoring & Control Technology
Nederman Monitoring & Control Technology hade positiv försäljningsutveckling under årets avslutande kvar-
tal med en försäljning som var den högsta under 2020. Omsättningen uppgick till 152 Mkr (115), motsvarande 
en valutaneutral tillväxt om 37,6 procent. Orderingången var något svagare och uppgick till 118 Mkr (94), mot-
svarande en valutaneutral tillväxt om 30,1 procent. Den justerade ebita-marginalen landade på 22,4 procent 
(28,4). Covid-19-pandemin har fortsatt en stor påverkan på divisionen även om en viss förbättring kan skönjas 
på några marknader.

Utveckling under kvartalet
EMEA levererade en försäljning som var högre än under före-
gående kvartal och motsvarande kvartal 2019. Orderingången 
minskade dock något jämfört med tredje kvartalet 2020. Den 
övergripande covid-19-situationen innebär stora variationer 
inom branscher och mellan länder. Divisionens utsläppsrelaterade 
verksamhet tycks påverkas mindre, medan verksamheten inom 
processkontroll varierar mer. 

I APAC var orderingången lägre än föregående kvartal, men be-
tydligt bättre jämfört med fjärde kvartalet 2019. Divisionens 
utsläppsrelaterade verksamhet var relativt stark, och Kina driver 
fortfarande tillväxten i regionen.  

I Americas var orderingången i nivå med föregående kvartal och 
betydligt högre än fjärde kvartalet 2019. Även om covid-19-pan-
demin har påverkat Americas ser vi nu en förbättring av att gå 
mer direkt med våra processorienterade produkter och tjänster. 

Viktiga aktiviteter
Genomförandet av divisionens etablering inom processindustrin 
i USA har utvecklats väl trots reserestriktioner och utvecklingen 
av produktförsäljning och service hos divisionens slutkunder har 
varit god. 

Utvecklingen i Asien har påverkats av reserestriktioner, men ing-
et av de problem som uppstått är särskilt stora och kommer inte 
att förändra våra ambitioner och mål.

Ny funktionalitet har utvecklats på Insight-systemet, vilket ger 
förbättrad flexibilitet och användarvänlighet till plattformen, 
vilket divisionens kunder kommer att kunna dra nytta av inom en 
snar framtid. 

Divisionen har fokuserat på ytterligare digitalisering av alla vikti-
ga processer och är nu bättre rustad för att verka under det "nya 
normala" som uppstått i spåren av covid-19-epidemin. Detta in-
kluderar en förbättrad förmåga att förstå och fort anpassa sig till 
de snabba marknadsförändringar som nu ses.

Om Nederman Monitoring & Control Technology
Nederman Monitoring & Control Technology bedriver försäljning 
genom divisionens egna bolag och deras nätverk av distributörer. 
Försäljning sker även via övriga divisioner inom Nederman. Mo-
nitoring & Control Technology arbetar mot ett brett spektrum av 
industrier som har behov av att kontinuerligt kunna övervaka och 
styra sin produktion och sina processer. Nederman Monitoring & 
Control Technology bedriver sin verksamhet under fyra varumär-
ken: Nederman Insight, NEO Monitors, Auburn FilterSense och 
Gasmet.
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Kvartal 4, 2020

Orderingång och omsättning
Orderingången under kvartalet uppgick till 918 Mkr (1 141), mot-
svarande en valutaneutral minskning med 16,9 procent jämfört 
med samma period föregående år.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 940 Mkr (1 087), motsva-
rande en valutaneutral minskning med 10,4 procent jämfört med 
samma period föregående år.

Resultat
Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 93,8 Mkr 
(108,7), vilket gav en rörelsemarginal på 10,0 procent (10,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 94,0 Mkr (113,2). Justerad rö-
relsemarginal uppgick till 10,0 procent (10,4).

Resultat före skatt minskade till 75,4 Mkr (94,9). Resultat efter 
skatt uppgick till 55,1 Mkr (72,4), vilket gav ett resultat per aktie 
om 1,57 kr (2,06).

Investeringar
Bruttoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstill-
gångar uppgick till 37,1 Mkr (28,0).

Kvartal 4, 2020
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Januari - december 2020

Orderingång och omsättning
Orderingången under perioden uppgick till 3 480 Mkr (4 168), 
motsvarande en valutaneutral minskning med 13,7 procent jäm-
fört med samma period föregående år.

Omsättningen för perioden uppgick till 3 675 Mkr (4 308), mot-
svarande en valutaneutral minskning med 11,8 procent jämfört 
med samma period föregående år.

Resultat
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 219,0 Mkr 
(343,2), vilket gav en rörelsemarginal på 6,0 procent (8,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 295,6 Mkr (349,1). Justerad rö-
relsemarginal uppgick till 8,0 procent (8,1).

Resultat före skatt minskade till 148,5 Mkr (307,3). Resultat efter 
skatt uppgick till 110,4 Mkr (225,8), vilket gav ett resultat per ak-
tie om 3,15 kr (6,43).

Kassaflöde
Årets kassaflöde uppgick till 67,0 Mkr (-20,2) och kassaflödet för 
den löpande verksamheten uppgick till 327,5 Mkr (321,3). De främ-
sta anledningarna till det starkt förbättrade kassaflödet hänförs 
till ett stort fokus på, och en stark utveckling av, rörelsekapitalet 
samt till att ingen aktieutdelning lämnades under året. Övriga jus-
teringar på 23,1 Mkr avser framförallt koncernens avsättning för 
omstruktureringsåtgärder.

Investeringar
Bruttoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstill-
gångar uppgick till 108,9 Mkr (93,6), varav aktiverade utvecklings-
kostnader uppgick till 37,6 Mkr (31,9*).

Övrig finansiell information
Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 466,8 Mkr i likvida 
medel och ytterligare 205 Mkr i outnyttjade checkkrediter.

Utöver detta fanns ett låneutrymme på 258 Mkr inom ramen för 
Nedermans låneavtal med SEB och SHB samt 200 Mkr inom ra-
men för Nedermans låneavtal med SHB.

Eget kapital i koncernen uppgick den 31 december 2020 till 
1 300,8 Mkr (1 382,0). Totalt antal utestående aktier vid perio-
dens utgång uppgick till 35 093 096.

Koncernens soliditet uppgick till 30,6 procent per den 31 decem-
ber 2020 (29,0). Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 111,5 
procent (113,2).

Under 2020 har den svenska kronan stärkts avsevärt. Det har 
inneburit en negativ valutapåverkan på rörelseresultatet om 54 
Mkr under året i jämförelse med 2019.

Under 2020 har statliga stöd, relaterat till Covid-19, uppgående 
till 27 Mkr erhållits och redovisats i resultaträkningen. 

Antal anställda
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 2 097 (2 195). 
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 2 124 (2 370).

* Till följd av att koncernens investeringar i digitala produkter och tjänster har 
omklassificerats till kategorin "balanserade utvecklingsutgifter" har jämförel-
setalet justerats.
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Koncernens nyckeltal

Koncernens nyckeltal

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Mkr 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning   940,1   1 086,5   3 674,8   4 307,7
Justerad EBITA   105,7   125,3   352,3   394,0
Justerad EBITA-marginal, %    11,2   11,5   9,6   9,1
Justerad EBITDA   132,9   151,5   461,2   495,8
Justerad EBITDA-marginal, %    14,1   13,9   12,6   11,5
Rörelseresultat   93,8   108,7   219,0   343,2
Rörelsemarginal, %   10,0   10,0   6,0   8,0
Justerat rörelseresultat   94,0   113,2   295,6   349,1
Justerad rörelsemarginal, %   10,0   10,4   8,0   8,1
Resultat före skatt   75,4   94,9   148,5   307,3
Resultat efter skatt   55,1   72,4   110,4   225,8
Resultat per aktie, Kr 1,57 2,06 3,15 6,43
Avkastning på eget kapital, %   16,6   21,3   8,2   17,2
Avkastning på operativt kapital, %   13,3   17,3   10,4   14,0
Nettoskuld 1 450,5 1 564,1
Nettoskuldsättningsgrad, % 111,5 113,2
Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr 3,1 3,2
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 8,1
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Framtidsutsikter
Det råder för närvarande en extrem osäkerhet kring den globala 
ekonomins utveckling. För årets första kvartal 2021 förväntar sig 
Nederman att covid-19-pandemins effekter fortsatt kommer att 
bli betydande på de flesta av koncernens marknader. Den kinesis-
ka marknaden visar fortsatta tecken på återhämtning. Exakt hur 
omfattande effekterna av covid-19-pandemin kommer att bli eller 
hur utsträckta i tid de kommer att vara går i dagsläget inte att 
avgöra, även om de nu påbörjade vaccinationsprogrammen kan 
innebära att marknaden möjligen kan återvända till en mer normal 
situation under andra halvåret av 2021. 

Under 2020 genomförde Nederman en rad åtgärder för att upp-
rätthålla en under omständigheterna god lönsamhet. I andra 
kvartalet initierades också ett omstruktureringsprogram för att 
framtidssäkra Nedermans verksamhet. Programmet kommer att 
ge årliga kostnadsbesparingar om 100 Mkr (55 Mkr under 2020). 
Programmets kostnader uppgår till 75 Mkr, vilka i sin helhet kost-
nadsfördes under andra kvartalet 2020. Omstruktureringspro-
grammet var i allt väsentligt slutfört vid årsskiftet 2020/2021. 
Nederman kommer också att fortsätta den satsning på digitalise-
ring av produktsortimentet som pågått under en längre tid. 

Regioner
1 okt-31 dec 1 jan-31 dec

Extern orderingång, Mkr 2020 2019 2020 2019
Americas   248,3   283,3   1 058,4   1 292,3
EMEA   499,5   673,9   1 808,1   2 204,5
APAC   170,5   183,5   613,7   671,6
Totalt Nedermankoncernen   918,3   1 140,7   3 480,2   4 168,4

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Extern nettoomsättning, Mkr 2020 2019 2020 2019
Americas   262,6   329,8   1 128,5   1 380,4
EMEA   468,5   589,0   1 915,7   2 190,5
APAC   209,0   167,7   630,6   736,8
Totalt Nedermankoncernen   940,1   1 086,5   3 674,8   4 307,7

Utdelning
På grund av fortsatt stor osäkerhet när det gäller de ekonomis-
ka effekterna av nedstängningar och restriktioner i spåren av 
covid-19 är styrelsens nuvarande förslag att ingen utdelning läm-
nas för räkenskapsåret 2020. Detta gör det möjligt för Nederman 

att upprätthålla finansiell stabilitet och öka flexibiliteten när nya 
möjligheter uppstår. Styrelsen kommer att fortsätta att utvärde-
ra situationen och ytterligare ett uttalande om utdelningar kom-
mer att göras senast i Q3-rapporten den 22 oktober 2021.
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Covid-19-pandemins påverkan på Nederman
Den pågående covid-19-pandemin och efterföljande restriktioner har haft och kommer fortsatt ha stor på-
verkan på Nedermankoncernen. Nedan ges en översiktlig bild av hur Nederman agerar för att hantera denna 
extrema situation. 

Nedermans åtgärder
• För att möta framtiden efter covid-19-pandemin inledde Ne-

derman under andra kvartalet 2020 ett omstruktureringspro-
gram som kommer att leda till årliga kostnadsbesparingar om 
100 Mkr. Planen omfattar koncernens samtliga divisioner. Om-
struktureringskostnader, som uppgår till 75 Mkr, kostnadsför-
des under andra kvartalet 2020. Programmet var i allt väsent-
ligt genomfört vid årsskiftet 2020/2021. 

• Rekommenderade hygienrutiner har införts i alla delar av verk-
samheten för att begränsa smittspridning på företaget och i 
samhället.

• Vid vissa anläggningar har skiftarbete med separerade arbets-
lag införts för att begränsa risken att en eventuell smittsprid-
ning påverkar produktionsförmågan.

• Permitteringar och kortare arbetstid har införts vid de anlägg-
ningar där detta är nödvändigt och möjligt.

• Viss lageruppbyggnad av komponenter har skett för att säkra 
fortsatt god leveransförmåga samtidigt som nya potentiella 
leverantörer har identifierats. 

• Att under rådande omständigheter upprätthålla en god likvidi-
tet är väsentligt. Nedermans styrelse drog under 2020 därför 
tillbaka det tidigare förslaget om aktieutdelning. 

• Koncernen har utökat sina kreditfaciliteter.
• Nederman har ingått uppdaterade finansieringsavtal med sina 

banker. De uppdaterade finansieringsavtalen skapar flexibili-
tet och utrymme avseende kovenanter för de kommande fyra 
kvartalen.

• Nederman håller hög beredskap att genomföra förberedda 
åtgärder för att sänka kostnader beroende på hur situationen 
utvecklas. 
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Försäkran
Styrelse och VD försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning 
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

Helsingborg den 12 februari 2021

Försäkran

Johan Hjertonsson Gunilla Fransson Ylva op den Velde Hammargren
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Sam Strömerstén Sven Kristensson Johan Menckel
Styrelseledamot Styrelseledamot och Styrelseledamot

Verkställande Direktör
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Mkr Not 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning 2,3   940,1   1 086,5   3 674,8   4 307,7
Kostnad för sålda varor -573,1 -662,2 -2 282,0 -2 716,4
Bruttoresultat   367,0   424,3   1 392,8   1 591,3

Försäljningskostnader -164,0 -195,7 -691,1 -828,8
Administrationskostnader -74,6 -82,0 -306,0 -342,8
Forsknings- och utvecklingskostnader -17,0 -18,6 -69,3 -65,2
Förvärvskostnader -0,2 -4,5 -1,6 -5,9
Omstruktureringskostnader  -  - -75,0  - 
Övriga rörelseintäkter/-kostnader -17,4 -14,8 -30,8 -5,4
Rörelseresultat   93,8   108,7   219,0   343,2

Finansiella intäkter   0,1 -2,6   1,2 8,4
Finansiella kostnader -18,5 -11,2 -71,7 -44,3
Finansnetto -18,4 -13,8 -70,5 -35,9

Resultat före skatt   75,4   94,9   148,5   307,3
Skatt -20,3 -22,5 -38,1 -81,5
Periodens resultat   55,1   72,4   110,4   225,8

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare   55,1   72,4   110,4   225,8

Resultat per aktie
före utspädning (kr)   1,57   2,06   3,15   6,43
efter utspädning (kr)   1,57   2,06   3,15   6,43

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Mkr 2020 2019 2020 2019
Periodens resultat   55,1   72,4   110,4   225,8

Övrigt totalresultat
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner   6,2   27,8 -6,4 -62,4
Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till periodens resultat -1,4 -8,3   1,5   13,5

  4,8   19,5 -4,9 -48,9

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter -110,8 -51,9 -186,7   46,8

-110,8 -51,9 -186,7   46,8

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt -106,0 -32,4 -191,6 -2,1

Summa totalresultat för perioden -50,9   40,0 -81,2   223,7

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -50,9   40,0 -81,2   223,7



Sida 15

Bokslutskommuniké januari- december  2020 VD-ord

Finansiell ställning för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

31 dec 31 dec
Mkr Not 2020 2019
Tillgångar
Goodwill   1 514,7   1 612,2
Övriga immateriella anläggningstillgångar   418,6   425,2
Materiella anläggningstillgångar   299,2   335,3
Nyttjanderätter   214,4   257,7
Långfristiga fordringar   5,6   5,3
Uppskjutna skattefordringar   28,3   12,0
Summa anläggningstillgångar   2 480,8   2 647,7

Varulager   483,9   610,3
Kundfordringar 4   477,0   619,3
Övriga kortfristiga fordringar 4   341,0   427,7
Likvida medel 4   466,8   445,3
Summa omsättningstillgångar   1 768,7   2 102,6
Summa tillgångar   4 249,5   4 750,3

Eget kapital   1 300,8   1 382,0

Skulder
Långfristiga räntebärande skulder 4   1 536,7   1 575,6
Långfristiga leasingskulder 4   166,4   208,4
Övriga långfristiga skulder 4   2,1   4,9
Avsättning till pensioner   151,1   153,1
Övriga avsättningar   16,5   21,0
Uppskjutna skatteskulder   21,4   22,9
Summa långfristiga skulder   1 894,2   1 985,9

Kortfristiga räntebärande skulder 4 -   5,0
Kortfristiga leasingskulder 4   63,1   67,3
Leverantörsskulder 4   334,5   423,2
Övriga kortfristiga skulder 4   605,0   860,7
Avsättningar   51,9   26,2
Summa kortfristiga skulder   1 054,5   1 382,4
Summa skulder   2 948,7   3 368,3
Summa eget kapital och skulder   4 249,5   4 750,3
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Förändring i koncernens eget kapital i sammandrag

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

31 dec 31 dec
Mkr 2020 2019
Ingående eget kapital vid periodens början   1 382,0   1 234,9
Justerad uppskjuten skatt (se not 1)   -  3,8 
Justerat eget kapital vid periodens början 1 382,0 1 238,7
Periodens resultat   110,4   225,8

Övrigt totalresultat
Periodens förändring av omräkningsreserv -186,7   46,8
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt -4,9 -48,9
Summa övrigt totalresultat för perioden -191,6 -2,1
Summa totalresultat för perioden -81,2   223,7
Transaktioner med koncernens ägare
Utdelning  - -80,7
Aktierelaterade ersättningar  -   0,3
Utgående eget kapital vid periodens slut   1 300,8   1 382,0

1 jan-31 dec
Mkr Not 2020 2019
Rörelseresultat   219,0   343,2
Justering för:
    Avskrivningar på anläggningstillgångar   165,6   146,7
    Övriga justeringar   23,1 -0,8
Erhållen och betald ränta samt övr finansiella poster -57,4 -36,5
Betald skatt -67,1 -77,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital   283,2   374,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   44,3 -53,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten   327,5   321,3

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -107,5 -89,6
Förvärv 5 -74,0 -656,6
Kassaflöde före finansieringsverksamheten   146,0 -424,9

Utdelning  - -80,7
Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten -79,0   485,4
Periodens kassaflöde   67,0 -20,2

Likvida medel vid periodens början   445,3   463,9
Omräkningsdifferenser -45,5   1,6
Likvida medel vid periodens slut   466,8   445,3
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Rapport över totalresultat för moderbolaget  
i sammandrag

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Mkr 2020 2019 2020 2019
Nettoomsättning   5,3   2,7   26,8   26,9
Administrationskostnader -26,6 -26,2 -112,3 -117,4
Forsknings -och utvecklingskostnader  - -0,1 -0,5  - 
Omstruktureringskostnader -1,0  - -11,6  - 
Övriga rörelseintäkter -och kostnader -1,5 -1,8 -5,3   0,3
Rörelseresultat -23,8 -25,4 -102,9 -90,2

Resultat från andelar i dotterbolag   3,1   2,1   3,1   72,6
Övriga finansiella intäkter och kostnader -4,3 -2,3 -11,0 -16,1
Resultat efter finansiella poster -25,0 -25,6 -110,8 -33,7

Bokslutsdispositioner   39,0   144,0   39,0   144,0
Resultat före skatt   14,0   118,4 -71,8   110,3

Skatt   9,8 -4,3   14,3 -13,9
Periodens resultat   23,8   114,1 -57,5   96,4

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Mkr 2020 2019 2020 2019
Periodens resultat   23,8   114,1 -57,5   96,4

Övrigt totalresultat  -  -  -  - 
Poster som inte kan omföras till periodens resultat  -  -  -  - 

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat  -  -  -  - 
Övrigt totalresultat för perioden efter skatt  -  -  -  - 
Summa totalresultat för perioden   23,8   114,1 -57,5   96,4
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Moderbolagsredovisning

Förändring i moderbolagets eget kapital  
i sammandrag

31 dec 31 dec
Mkr 2020 2019
Tillgångar
Summa anläggningstillgångar   2 271,9   2 126,9
Summa omsättningstillgångar   137,6   398,1
Summa tillgångar   2 409,5   2 525,0

Eget kapital   860,4   917,9

Skulder
Summa långfristiga skulder   1 168,5   1 170,9
Summa kortfristiga skulder   380,6   436,2
Summa skulder   1 549,1   1 607,1
Summa eget kapital och skulder   2 409,5   2 525,0

31 dec 31 dec
Mkr 2020 2019
Ingående eget kapital vid periodens början   917,9   901,9
Periodens resultat -57,5   96,4

Övrigt totalresultat
Summa övrigt totalresultat för perioden  -  - 
Summa totalresultat för perioden -57,5   96,4

Transaktioner med ägare
Utdelning  - -80,7
Aktierelaterade ersättningar  -   0,3
Utgående eget kapital vid periodens slut   860,4   917,9

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  
för moderbolaget

31 dec 31 dec
Mkr 2020 2019
Ställda säkerheter inga inga
Eventualförpliktelser   416,5   412,2
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Not 1: Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IAS 34 delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningsla-
gen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt årsredovisningslagens 9 kap. och RFR 2. För koncernen och moderbolaget 
har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen, se vidare årsredovisningen 
2019, sidorna 93-98. Förutom nedan ändringar, har inga av de nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som anta-
gits av EU haft någon väsentlig effekt på Nedermankoncernen.

IAS 12 Inkomstskatter.  I enlighet med den vägledning som IASB publicerade under 2020, gällande hantering av uppskjuten skatt på lea-
singavtal (IFRS 16), redovisas numera uppskjuten skatt på temporära skillnader som uppstår till följd av att tillgångarna skrivs av i en annan 
takt än amorteringarna sker av skulderna. Uppskjuten skatt beräknas på nettobasis av nyttjanderätten och leasingskulden. Till följd av 
ändringen har ingående eget kapital 2019 justerats med 3,8 Mkr.
IAS 20 Statliga stöd. Statliga stöd är ekonomiska bidrag från statliga och överstatliga organ som erhålls i utbyte mot att Nedermankon-
cernen uppfyller vissa uppställda villkor. Bidrag som är hänförliga till resultatet redovisas som förutbetalda intäkter i balansräkningen 
och reducerar kostnaderna i den period som stödet avser. Om kostnader uppkommit före bidragen har erhållits, men avtal slutits om att 
erhålla bidragen, redovisas bidragen i resultaträkningen för att möta kostnaderna som stödet avser. 

Not 2: Intäkternas fördelning
Mkr 1 okt-31 dec 2020
Omsättning fördelat på rörelsesegment och 
försäljningsgrupper Produkter Lösningar

Service och  
eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 172,3 179,4 85,3 437,0
Nederman Process Technology - 191,2 70,8 262,0
Nederman Duct & Filter Technology 97,6 6,1 2,0 105,7
Nederman Monitoring & Control Technology 135,3 4,3 12,5 152,1
Eliminering -7,0 -7,1 -2,6 -16,7
Totalt Nedermankoncernen 398,2 373,9 168,0 940,1

Mkr 1 okt-31 dec 2019
Omsättning fördelat på rörelsesegment och 
försäljningsgrupper Produkter Lösningar

Service och  
eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 192,1 243,6 84,6 520,3
Nederman Process Technology 0,1 271,6 88,3 360,0
Nederman Duct & Filter Technology 103,6 9,0 2,8 115,4
Nederman Monitoring & Control Technology 111,8 - 2,8 114,6
Eliminering -7,8 -11,3 -4,7 -23,8
Totalt Nedermankoncernen 399,8 512,9 173,8 1 086,5

Mkr 1 jan-31 dec 2020
Omsättning fördelat på rörelsesegment och 
försäljningsgrupper Produkter Lösningar

Service och  
eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 650,8 693,3 304,7 1 648,8
Nederman Process Technology 0,2 811,6 325,0 1 136,8
Nederman Duct & Filter Technology 420,0 27,8 10,1 457,9
Nederman Monitoring & Control Technology 454,5 4,3 48,1 506,9
Eliminering -30,3 -30,8 -14,5 -75,6
Totalt Nedermankoncernen 1 495,2 1 506,2 673,4 3 674,8
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Not 3: Segmentsredovisning
Segmentsredovisningen presenteras utifrån rapporteringen som tillhandahålls högsta verkställande beslutsfattare. Nedermankoncernen 
innefattar fyra rörelsesegment; Nederman Extraction & Filtration Technology, Nederman Process Technology, Nederman Duct & Filter 
Technology och Nederman Monitoring & Control Technology, vilka beskrivs vidare på sidorna 4-7. Indelningen är baserad på teknologi, kunder och 
affärslogik med målsättning att öka såväl tillväxt som lönsamhet genom enkla strukturer och tydligt fokus. Posten som ligger som ofördelad avser 
huvudsakligen kostnader relaterat till moderbolaget Nederman Holding AB, vilket innehåller de centrala huvudkontorsfunktionerna.

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Extern orderingång, Mkr 2020 2019 2020 2019
Nederman Extraction & Filtration Technology   450,4   512,4   1 589,2   1 962,2
Nederman Process Technology   248,3   445,7   992,7   1 461,5
Nederman Duct & Filter Technology   101,2   88,9   402,6   473,5
Nederman Monitoring & Control Technology   118,4   93,7   495,7   271,2
Totalt Nedermankoncernen   918,3   1 140,7   3 480,2   4 168,4

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Omsättning, Mkr 2020 2019 2020 2019
Nederman Extraction & Filtration Technology   437,0   520,3   1 648,8   1 940,2
Nederman Process Technology   262,0   360,0   1 136,8   1 633,3
Nederman Duct & Filter Technology   105,7   115,4   457,9   555,4
Nederman Monitoring & Control Technology   152,1   114,6   506,9   280,3
Eliminering -16,7 -23,8 -75,6 -101,5
Totalt Nedermankoncernen   940,1   1 086,5   3 674,8   4 307,7

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Justerad EBITA, Mkr 2020 2019 2020 2019
Nederman Extraction & Filtration Technology   65,6   77,3   221,7   263,2
Nederman Process Technology   9,1   25,3   58,1   101,6
Nederman Duct & Filter Technology   20,8   8,3   63,9   69,6
Nederman Monitoring & Control Technology   34,1   32,6   94,6   44,6
Övrigt - ofördelat -23,9 -18,2 -86,0 -85,0
Totalt Nedermankoncernen   105,7   125,3   352,3   394,0

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Justerad EBITA-marginal, % 2020 2019 2020 2019
Nederman Extraction & Filtration Technology   15,0   14,9   13,4   13,6
Nederman Process Technology   3,5   7,0   5,1   6,2
Nederman Duct & Filter Technology   19,7   7,2   14,0   12,5
Nederman Monitoring & Control Technology   22,4   28,4   18,7   15,9
Totalt Nedermankoncernen   11,2   11,5   9,6   9,1

Not 2: Intäkternas fördelning, fortsättning

Mkr 1 jan-31 dec 2019
Omsättning fördelat på rörelsesegment och 
försäljningsgrupper Produkter Lösningar

Service och  
eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 793,0 796,7 350,5 1 940,2
Nederman Process Technology 1,1 1 260,2 372,0 1 633,3
Nederman Duct & Filter Technology 504,6 37,3 13,5 555,4
Nederman Monitoring & Control Technology 276,1 - 4,2 280,3
Eliminering -38,9 -42,6 -20,0 -101,5
Totalt Nedermankoncernen 1 535,9 2 051,6 720,2 4 307,7

Uppfyllande av prestationsåttagande vid försäljning av Produkter och Service och eftermarknad sker vid en given tidpunkt, vilket är den tidpunkt 
då kontroll överförs till kunden. Avseende intäkter från Lösningar, i form av projektförsäljning, uppfylls prestationsåttagande över tid. Intäkterna 
redovisas i takt med projektens genomförande.
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Not 4: Verkligt värde och redovisat i balansräkningen

31 december 2020
Värderade till Derivat som Finansiella instrument Summa

verkligt värde via används för säkrings-  ej redovisade  redovisat
Mkr resultaträkningen redovisningen  till verkligt värde  värde
Kundfordringar  -  -   477,0   477,0
Övriga kortfristiga fordringar  -  -   238,7   238,7
Likvida medel  -  -   466,8   466,8
Summa  -  -   1 182,5   1 182,5

Leasingskuld  -  -   229,5   229,5
Banklån  -  -   1 536,7   1 536,7
Leverantörsskulder  -  -   334,5   334,5
Övriga långfristiga skulder   -  -   2,1   2,1
Övriga kortfristiga skulder   -  -   534,9   534,9
Summa  -  -   2 637,7   2 637,7

Not 6: Transaktioner med närstående

Not 5: Förvärv

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med 
koncernbolag, som är eller var ovanliga till sin karaktär med avseende på villkoren, under nuvarande eller tidigare verksamhetsår. Inte heller har 
något koncernbolag lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelse för någon av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare.

Den 9 december 2019 förvärvade Nederman 100 procent av aktierna i den finska koncernen Gasmet Technologies Oy (Gasmet). Under 2020 har 
2,5 mkr omallokerats från kundrelationer till goodwill baserat på slutlig PPA. Under 2020 har förvärvsrelaterade utgifter uppgående till 1,6 Mkr 
kostnadsförts. Förvärvsanalysen är definitiv.  

Den 17 oktober 2018 förvärvade Nederman 100 procent av aktierna i den Schweiziska koncernen Luwa Air Engineering AG (Luwa). Köpeskillingen 
uppgick till 258,7 Mkr, varav 51,7 Mkr skulle betalas två år efter förvärvsdatumet. I det fjärde kvartalet 2020 betalades resterande del av den totala 
köpeskillingen ut. 

Den 5 april 2018 förvärvade Nederman 100 procent av aktierna i det amerikanska bolaget Auburn FilterSense LLC (AFS). Köpeskillingen uppgick till 
65,0 Mkr, varav 20,7 Mkr utgjorde en möjlig tilläggsköpeskilling, vilken var baserad på lönsamheten 2018 och 2019. Under det första kvartalet 2020 
betalades resterande del av den totala tilläggsköpeskillingen ut.
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Not 7: Alternativa nyckeltal
Utöver information om våra rapporterade IFRS-resultat tillhandahåller vi viss information på grundval av underliggande verksamhetsresultat. 
Vi bedömer att våra mått på underliggande verksamhetsresultat ger viktig kompletterande information till ledning, investerare och andra 
intressenter. Dessa underliggande verksamhetsmått ska inte ses isolerat eller som ersättning för motsvarande IFRS-mått, utan bör användas 
tillsammans med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten i de rapporterade resultaten. Detta är en konsekvent tillämpning jämfört med tidigare 
perioder. Se sidan 25 för definitioner.

Följande underliggande verksamhetsmått används:
Justerat rörelseresultat      
Justerad rörelsemarginal   
EBITA 
Justerad EBITA  
Justerad EBITA-marginal 
EBITDA    
  

Justerad EBITDA 
Justerad EBITDA marginal  
Soliditet 
Nettoskuld                         
Nettoskuldsättningsgrad 
Avkastning på eget kapital

Avkastning på operativt kapital 
Nettoskuld/Justerad EBITDA 
Räntetäckningsgrad 
Ordertillväxt 
Försäljningstillväxt

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Mkr 2020 2019 2020 2019
Rörelseresultat   93,8   108,7   219,0   343,2
Förvärvskostnader   0,2   4,5   1,6   5,9
Omstruktureringskostnader  -  -   75,0  - 
Justerat rörelseresultat   94,0   113,2   295,6   349,1

Justerat rörelseresultat   94,0   113,2   295,6   349,1
Nettoomsättning   940,1   1 086,5   3 674,8   4 307,7
Justerad rörelsemarginal, %   10,0   10,4   8,0   8,1

Rörelseresultat   93,8   108,7   219,0   343,2
Avskrivningar på immateriella tillgångar   11,7   12,1   56,7   44,9
EBITA   105,5   120,8   275,7   388,1

EBITA   105,5   120,8   275,7   388,1
Förvärvskostnader   0,2   4,5   1,6   5,9
Omstruktureringskostnader  -  -   75,0  - 
Justerad EBITA   105,7   125,3   352,3   394,0

Justerad EBITA   105,7   125,3   352,3   394,0
Nettoomsättning   940,1   1 086,5   3 674,8   4 307,7
Justerad EBITA-marginal, %   11,2   11,5   9,6   9,1

Rörelseresultat   93,8   108,7   219,0   343,2
Avskrivningar   38,9   38,3   165,6   146,7
EBITDA   132,7   147,0   384,6   489,9

EBITDA   132,7   147,0   384,6   489,9
Förvärvskostnader   0,2   4,5   1,6   5,9
Omstruktureringskostnader  -  -   75,0  - 
Justerad EBITDA   132,9   151,5   461,2   495,8

Justerad EBITDA   132,9   151,5   461,2   495,8
Nettoomsättning   940,1   1 086,5   3 674,8   4 307,7
Justerad EBITDA-marginal, %   14,1   13,9   12,6   11,5
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Not 7: Alternativa nyckeltal, fortsättning

Utgående eget kapital periodens slut   1 300,8   1 382,0
Balansomslutning   4 249,5   4 750,3
Soliditet, %   30,6   29,0

Likvida medel   466,8   445,3
Långfristiga räntebärande skulder   1 536,7   1 575,6
Långfristig leasingskuld   166,4   208,4
Avsättning till pensioner   151,1   153,1
Kortfristiga räntebärande skulder   -   5,0
Kortfristig leasingskuld   63,1   67,3
Nettoskuld   1 450,5   1 564,1

Nettoskuld   1 450,5   1 564,1
Utgående eget kapital periodens slut   1 300,8   1 382,0
Nettoskuldsättningsgrad, %   111,5   113,2

Ingående eget kapital periodens början   1 347,9   1 342,1   1 382,0   1 238,7
Utgående eget kapital periodens slut   1 300,8   1 382,0   1 300,8   1 382,0
Genomsnittligt eget kapital   1 324,4   1 362,1   1 341,4   1 310,4
Periodens resultat   55,1   72,4   110,4   225,8
Avkastning på eget kapital, %   16,6   21,3   8,2   17,2

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Mkr 2020 2019 2020 2019

Genomsnittligt eget kapital   1 324,4   1 362,1   1 341,4   1 310,4
Ingående nettoskuld periodens början   1 561,8   956,7   1 564,1   787,6
Utgående nettoskuld periodens slut   1 450,5   1 564,1   1 450,5   1 564,1
Genomsnittlig nettoskuld   1 506,2   1 260,4   1 507,3   1 175,9
Genomsnittligt operativt kapital   2 830,6   2 622,5   2 848,7   2 486,3
Justerat rörelseresultat   94,0   113,2   295,6   349,1
Avkastning på operativt kapital, %   13,3   17,3   10,4   14,0

Nettoskuld   1 450,5   1 564,1
Justerad EBITDA   461,2   495,8
Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr   3,1   3,2

Resultat före skatt   148,5   307,3
Finansiella kostnader   71,7   44,3
Förvärvskostnader   1,6   5,9
Omstruktureringskostnader   75,0  - 
EBT exkl finansiella kostnader, förvärvskostnader & omstruktureringskostnader   296,8   357,5
Finansiella kostnader   71,7   44,3
Räntetäckningsgrad, ggr   4,1   8,1
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Not 7: Alternativa nyckeltal, fortsättning

Orderingång, motsvarande period fg år   1 140,7   967,8   4 168,4   3 479,5
Förändring orderingång, organisk -243,6   110,5 -831,6   102,3
Förändring orderingång, valutaeffekter -29,9 -2,1 -116,2   158,9
Förändring orderingång, förväv   51,1   64,5   259,6   427,7
Orderingång   918,3   1 140,7   3 480,2   4 168,4

Ordertillväxt, %, organisk -21,4   11,4 -19,9   2,9
Ordertillväxt, %, valutaeffekter -2,6 -0,2 -2,8   4,6
Ordertillväxt, %, förvärv   4,5   6,7   6,2   12,3
Ordertillväxt, % -19,5   17,9 -16,5   19,8

Nettoomsättning, motsvarande period fg år   1 086,5   1 069,0   4 307,7   3 553,9
Förändring nettoomsättning, organisk -169,5 -45,9 -755,4 -39,5
Förändring nettoomsättning, valutaeffekter -33,2 -1,7 -122,6   163,4
Förändring nettoomsättning, förvärv   56,3   65,1   245,1   629,9
Nettoomsättning   940,1   1 086,5   3 674,8   4 307,7

Försäljningstillväxt, %, organisk -15,6 -4,3 -17,5 -1,1
Försäljningstillväxt, %, valutaeffekter -3,1 -0,2 -2,9   4,6
Försäljningstillväxt, %, förvärv   5,2   6,1   5,7   17,7
Försäljningstillväxt, % -13,5   1,6 -14,7   21,2

1 okt-31 dec 1 jan-31 dec
Mkr 2020 2019 2020 2019

Not 8: Statliga stöd

Not 9: Risker och osäkerhetsfaktorer
Nederman är exponerat för ett antal risker som kan påverka koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nederman genomför 
löpande riskutvärderingar som innefattar identifiering av de risker som påverkar koncernen samt vidtar åtgärder för att hantera dessa. 
Nederman beräknar inte det ekonomiska värdet för alla risker eftersom många av dem är mycket komplexa och kopplade till varandra. Den 
praktiska hanteringen av dessa risker underlättas däremot på flera olika sätt, bland annat genom koncerngemensamma policyer, affärsprocesser, 
utbildning, internkontroller och processer för granskning och godkännande av rapporter. Nedermankoncernens risker delas in i fyra kategorier: 
Strategiska risker, Operativa risker, Risker rörande regelefterlevnad och Finansiella risker. För en utförligare beskrivning av dessa risker hänvisas till 
Riskhanteringsavsnittet på sidorna 78-79 och not 26 i Nedermankoncernens års- och hållbarhetsredovisning 2019.

Uppdatering av risker under rapporteringsperioden
Som en följd av covid-19-pandemin har risker under rapporteringsperioden förändrats, vilket beskrivs i avsnittet "Covid-19-pandemins påverkan på 
Nederman" på sidan 12.

Under 2020 har statliga stöd uppgående till 27,2 Mkr erhållits och 27,3 Mkr har redovisats i resultaträkningen. Statliga stöd har huvudsakligen 
erhållits från Europeiska statliga organ och avser framförallt stöd för korttidsarbete relaterat till covid-19.
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Definitioner
Avkastning på eget kapital
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget ka-
pital.

Avkastning på operativt kapital
Justerat rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt ka-
pital.

EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella till-
gångar.

EBITA-marginal
EBITA i procent av omsättningen.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av nettoomsättningen.

Justerad EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella till-
gångar, exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader.

Justerad EBITA-marginal
Justerad EBITA i procent av omsättningen.

Justerad EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, exklusive förvärvs- 
och omstruktureringskostnader.

Justerad EBITDA-marginal
Justerad EBITDA i procent av omsättningen.

Justerat rörelseresultat
Rörelseresultat exklusive förvärvs- och omstruktureringskost-
nader.

Justerad rörelsemarginal
Justerat rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Nettoskuld
Räntebärande skulder (inklusive pensioner) minus likvida medel.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettoskuld dividerat med eget kapital

Operativt kapital
Eget kapital plus nettoskuld.

Organisk tillväxt
Den organiska tillväxten är den tillväxttakt som inte kommer från 
förvärv eller valutaeffekter jämfört med motsvarande period fö-
regående år. 

Resultat per aktie (före utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållan-
de till genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat per aktie (efter utspädning)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhål-
lande till genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för 
genomsnittligt antal konvertibler och optioner, beräknat i enlig-
het med IAS 33.

Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i 
förhållande till finansiella kostnader. 

Rörelseresultat
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Soliditet
Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning).

Valutaneutral tillväxt
Valutaneutral tillväxt är den tillväxttakt som inte kommer från va-
lutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år.  

Årsgenomsnitt
Genomsnitt av ingående balans och utgående balans.

Definitioner
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Finansiell kalender 
Inbjudan till telefonkonferens 
En telefonkonferens avseende rapporten hålls, på engelska, idag 
fredag den 12 februari 2021 klockan 10.00. Nedermans vd och 
koncernchef Sven Kristensson samt CFO Matthew Cusick presen-
terar rapporten och svarar på frågor. 

För att delta i konferensen ring SE: +46 8 5055 8373 eller  
UK:  +44 33 3300 9260 eller US: +1 833 8230 589. Konferensen 
kommer också att sändas via Internet. 

Besök vår webbplats för att delta i webkonferensen:  
http://www.nedermangroup.com/sv-SE/Investors/Reports/
Webcast. 

Finansiell kalender 
• Kvartalsrapport 1  22 april 2021
• Årsstämma 26 april 2021
• Kvartalsrapport 2 15 juli 2021
• Kvartalsrapport 3 22 oktober 2021

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som base-
ras på Nedermanledningens nuvarande förväntningar. Även om 
ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan 
framtidsinriktad information är rimliga kan ingen garanti lämnas 
för att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. 
Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsenligt jämfört 
med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen be-
roende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, 
marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politis-
ka åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information, av typen delårsrapport, är sådan som Neder-
man ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informatio-
nen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2021 kl 08.00.

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO 
Telefon 042-18 87 00 
e-mail: sven.kristensson@nederman.com 

Matthew Cusick, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

För ytterligare information se även Nedermans hemsida:  
www.nedermangroup.com

Adress
Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00
Organisationsnummer: 556576-4205

Finansiell kalender
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KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER
Alla Nedermans produkter är framtagna med målsätt-
ning att främja hälsa och säkerhet, effektivisera pro-
duktion och minimera kundernas miljöpåverkan. Idag är 
vi ledande inom utvecklingen av digitala produkter och 
lösningar för att säkerställa framtiden för våra kunder 
inom energianvändning, återvinning och efterlevnad 
av myndighetskrav. Försäljning av enskilda produkter, 
mindre och medelstora system samt större systemlös-
ningar med hög andel kundanpassning utgör majorite-
ten av koncernens omsättning. Försäljningen av pro-
dukter och lösningar ger en bred kundbas som driver 
vår serviceförsäljning.

HELTÄCKANDE SERVICEERBJUDANDE
Ett viktigt inslag i vårt erbjudande är att kunna garan-
tera våra kunder högsta möjliga tillgänglighet på sina 
lösningar. Vår utgångspunkt är att vi skall vara det al-
ternativ som ger kunden lägst totalkostnad sett över 
lösningens livscykel. Utöver högkvalitativa produkter 
innebär detta att vi erbjuder kvalificerad service med 
hög tillgänglighet för att säkerställa kontinuerlig drift. 
Erbjudandet inkluderar teknisk service, servicekon-
trakt, reservdelar och förbrukningsvaror.

Serviceförsäljning är ett prioriterat område. Under 
2019 växte försäljningen och service utgjorde 17 pro-
cent av den totala omsättningen.

MARKNADSLEDANDE POSITIONER
Sedan starten för mer än 75 år sedan har Nederman 
utvecklat ett brett och konkurrenskraftigt produktpro-
gram. I kombination med ett omfattande försäljnings-
nätverk och betydande investeringar i ny teknik, är det 
grunden för vår ledande position på en global marknad. 
Storlek och marknadsbredd ger oss skalfördelar när 
det gäller produktutveckling, inköp och produktion. 
Nederman är sedan tidigare segmentsledare inom 
EMEA, men nu också näst störst på den viktiga Ameri-
cas-marknaden, och topp fem inom APAC. Det ger oss 
en stark bas att utvecklas vidare från. 

STARKA VARUMÄRKEN 
Idag möter Nederman marknaden med en stark portfölj 
av varumärken. Strategin är att varje enskilt varu-
märke skall tillföra koncernen spets inom ett enskilt 
produktområde eller marknadssegment. På så sätt har 
vi möjlighet att möta många olika kundbehov och mark-
nadssegment, både på mogna marknader och tillväxt-
marknader. Under senare år har vi lagt mycket kraft på 
att med varumärkena NEO Monitors och Auburn Filter-
Sense som bas utveckla ett helt nytt digitalt erbjudan-
de, som skall säkra koncernens framtida positioner. Va-
rumärkesportföljen utvärderas löpande samtidigt som 
vi aktivt analyserar tänkbara förvärv.

En global 
koncern
Nederman är en av världens ledande utvecklare av produkter och lösningar för avan-
cerad luftrening i krävande industriella miljöer. Vårt erbjudande omfattar enskilda 
produkter, kompletta lösningar, projektering, installation, driftsättning och service.

Med huvudkontor i Helsingborg sysselsätter vi idag cirka 2 200 anställda, med till-
verkning i 13 länder och försäljning till fler än 50 marknader via egen säljorganisa-
tion, agenter eller återförsäljare.


