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FÖRINSPELAT VD-ANFÖRANDE 
 
Anförandet av VD och koncernchef Henrik Perbeck till Beijer Almas årsstämma 
25 mars 2020, finns nu tillgängligt på webbplatsen www.beijeralma.se 

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, HENRIK PERBECK, ANFÖRANDE VID 
ÅRSSTÄMMAN 

” Ser vi till konjunkturläget i stort så har avmattningen i slutet av förra året präglat också 
inledningen av 2020. Dessutom tillkommer den påverkan som spridningen av Coronaviruset 
fått på länder och marknader världen över.  Även Beijer Alma har påverkats, främst gäller det 
vår verksamhet i Kina, där produktionen låg nere under ett par veckor. Coronapandemin har 
under januari och februari inte haft betydande negativ påverkan på verksamhet, intäkter och 
resultat. Utvecklingen framöver är dock mycket svårförutsägbar och riskerar leda till sämre 
marknadsförutsättningar. Därför vidtar Beijer Alma åtgärder för att stärka vår beredskap och 
öka flexibiliteten. 

Sammanfattningsvis står Beijer Alma stabilt. Vi är finansiellt starka och har en robust 
affärsmodell, som ger en bra riskspridning och öppnar för framtida tillväxtmöjligheter. Liksom 
tidigare vill jag betona att vi i vårt arbete inriktar oss på det vi kan påverka och på områden 
där det viktigt att ha en beredskap. Det gäller i ännu högre grad nu, när fokus i närtid ligger 
på att hantera osäkerheten omkring oss.” 
 
 
 
 
För ytterligare information:  
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck, +46 18-15 71 60 
 
 
Denna information är sådan information som Beijer Alma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 25 mars 2020 kl 12:00 
 
Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och 
industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av 
Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. 
Beijer Alma är noterat på NASDAQ Stockholm Mid Cap-lista. 
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