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Pressmeddelande                                                         8 september, 2021  

 
 
BE Groups rörelseresultat för tredje kvartalet 2021 förväntas 
uppgå till minst 200 MSEK 
 
BE Groups rörelseresultat för tredje kvartalet 2021 bedöms överträffa bolagets lönsamhetsmål 
beroende på ökande efterfrågan, stigande stålpriser och förbättrade marginaler. Baserat på 
koncernens resultat per augusti, uppskattas rörelseresultatet inklusive lagervinster öka 
väsentligt och uppgå till minst 200 MSEK (4).  
 
”BE Group levererade under det första halvåret ett mycket starkt resultat och koncernens 
nettoomsättning ökade med 22 procent i förhållande till förgående år. Rörelseresultatet ökade 
till 244 MSEK (17) motsvarande en rörelsemarginal på 9,7 procent (0,8). Fortsatt stigande 
stålpriser medförde lagervinster på 43 MSEK (-13) och det underliggande rörelseresultatet 
ökade till 201 MSEK (70). Vi bedömde att efterfrågan fortsatt skulle vara hög in i tredje 
kvartalet och i år ser vi även att de säsongsmässiga effekterna av semesterperioden uteblivit. 
Juli och augusti har varit två starka månader och det finns inget som tyder på att september 
kommer bli sämre” säger Peter Andersson, VD och koncernchef. 
 
Rapporten för tredje kvartalet 2021 kommer att publiceras som planerat den 21 oktober 2021 
kl. 14:00.  
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
Peter Andersson, VD och koncernchef  
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com 
 
Christoffer Franzén, CFO 
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com  
 
 
 
Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 september 2021  
kl. 18.30. 

 
 
 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och 
aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom 
bygg- och tillverkningsindustrin. År 2020 omsatte koncernen 3,7 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med 
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på 
www.begroup.com. 
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