
	 Q4	2016	–	Publicerad	den	16	februari	2017

Q42016

Nyckeltal	 Q4-16	 Q4-15	 ∆%	 	12	mån	16	 12	mån	15	 ∆%

Nettoomsättning, Mkr 2 199 2 027 8,5 9 045 8 361 8,2

EBITDA, Mkr 165 152 9,2 671 636 5,4

Rörelseresultat, Mkr 145 134 8,0 593 567 4,5

Rörelsemarginal, % 6,6 6,6 0,0 6,6 6,8 -0,2

Periodens resultat, Mkr 100 84 18,6 399 373 6,8

Resultat per aktie, Kr 2,29 1,95 17,8 9,17 8,64 6,2

Avkastning på operativt kapital, %    13,4 14,1 -0,7

Avkastning på eget kapital, %    14,2 14,2 0,0

Medelantalet anställda    2 667 2 506 6,4

Stabilt	kvartal	avslutar	
ett	bra	år
•	 Nettoomsättningen	under	fjärde	kvartalet	2016	ökade	med	8,5	procent	jämfört	med	

	 motsvarande	period	förra	året	och	uppgick	till	2	199	mkr	(2	027).	Ökningen	beror	främst	

	 på	de	förvärvade	bolagen	HRP	och	Realcold.	

•	 God	utveckling	för	Kommersiell	&	Industriell	kyla.	Något	svagare	utveckling	för	HVAC.

•	 Rörelseresultatet	för	fjärde	kvartalet	2016	uppgick	till	145	mkr	(134).	Det	är	en	förbättring		 	

	 med	8,0	procent	jämfört	med	samma	period	i	fjol.	

•	 Kvartalets	resultat	uppgick	till	100	mkr	(84),	en	ökning	med	18,6	procent	jämfört	med		 	

	 samma	period	i	fjol.

•	 Resultat	per	aktie	uppgick	till	9,17	kronor	(8,64).

•	 Styrelsen	föreslår	årsstämman	en	höjd	utdelning	till	5,50	kronor	(5,25)	per	aktie.
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Koncernchefen		
kommenterar

Stabilt	kvartal	avslutar	ett	bra	år
Beijer Ref avslutade 2016 med ett stabilt kvartal och vinstökning. Utvecklingen var särskilt  
positiv under november och december och vi bedömer att denna fortsätter in på det nya året. 
Vårt största marknadsområde Kommersiell & Industriell kyla hade en god utveckling under 
kvartalet, medan HVAC gick något svagare än under motsvarande kvartal föregående år. Sett 
över helåret har dock marknadsområdet HVAC haft en starkare utveckling än Kommersiell & 
Industriell kyla.

Starkt kvartal i Centraleuropa
I Centraleuropa börjar omstruktureringsarbetet med HRP i Storbritannien att ge effekt. Vi 
försenades av CMAs (konkurrensmyndigheten i Storbritannien) granskning, men kunde under 
hösten slutföra vårt arbete med att integrera HRP som under fjärde kvartalet bidragit med ett 
positivt resultat. Även övriga bolag i regionen har en positiv utveckling.
   I Norden var resultatet något lägre än motsvarande period förra året. Detta beror huvud
sakligen på att jämförelsetalen för föregående års motsvarande kvartal var osedvanligt höga. 
   Resultatet i Södra Europa påverkas av att vi tog kostnader för att uppnå bättre logistik och en 
mer kostnadseffektiv organisation i Frankrike samt att efterfrågan på marknaden för inomhus
klimat dämpades något. På helårsbasis visar dock regionen en stabilt positiv utveckling.
   Asia Pacific har utvecklats starkt i linje med förväntningarna och Afrika visar en stabilt positiv 
utveckling. Vi har under kvartalet öppnat verksamhet i Tanzania, som blir vår sjunde marknad i 
Afrika.
   Sammanfattningsvis är det glädjande att vi vänt utvecklingen i det nyförvärvade bolaget i  
Storbritannien. Detta förvärv visar nu positivt resultat. 

Viktigt beslut i Kigali
Vid ett toppmöte i Rwandas huvudstad Kigali i oktober enades 170 länder om att fasa ut fluo
rerade växthusgaser (HFCgaser), vilka bidrar till den globala uppvärmningen. Ett beslut om 
utfasning finns sedan tidigare inom EU, men genom överenskommelsen i Kigali inleds utfasning 
av HFC på andra stora marknader som USA och Japan med start redan 2019. Övriga länder i 
avtalet följer enligt ett fastlagt schema, med sista start 2028 i bland annat Indien och Pakistan. 
Genom vårt breda erbjudande av miljövänliga alternativ till HFClösningar innebär beslutet 
goda möjligheter för Beijer Ref på en växande global marknad. 

Fortsatt satsning på OEM
Vi har under kvartalet fortsatt att bygga ut vårt egentillverkade sortiment, och kommer under 
2017 att lansera nya produkter. Denna verksamhet ökar nu snabbare än den traditionella distri
butionsverksamheten. OEMsatsningen stärker vårt erbjudande på marknaden, bland annat mot 
livsmedelsbutiker. OEMerbjudandet är viktigt för att vi ska kunna möta den ökande efterfrågan 
på miljövänliga lösningar som vi ser i Europa, men även allt mer i Australien och Nya Zeeland. 
   Vi fortsätter också arbetet med att digitalisera vår verksamhet, vilket på sikt kommer att leda 
till kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. Vår lokala närvaro är avgörande för en god kund
relation, men genom digitaliseringen ser vi även nya marknadsmöjligheter.
   Sammantaget ser jag tillbaka på ett bra sista kvartal 2016 och ett år som inneburit All Time High 
för såväl omsättning som resultat. Beijer Refs styrelse föreslår en höjd utdelning till 5,50 kronor 
(5,25), vilket ska ses som en bekräftelse på ännu ett bra år för koncernen. Vi står väl rustade och 
blickar nu fram mot 2017 med tillförsikt.

Per Bertland

+	8,5	%
Omsättning

» OEM-satsningen stärker vårt 

erbjudande på marknaden. «

+	18,6	%
Resultat

5,50	kr
Höjd utdelning
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Fjärde	kvartalet	2016
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Omsättning
Beijer Ref ökade nettoomsättningen med 8,5 procent till 2 199 mkr (2 027) under fjärde 
kvartalet 2016. Omsättningsökningen kommer huvudsakligen från de förvärvade 
bolagen HRP och Realcold. Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den 
organiska omsättningsförändringen 1,0 procent. Minskningen av den organiska om
sättningen hänför sig till den svagare HVACmarknaden i Europa. HVACmarknaden i 
Europa påverkades 2015 starkt av värmeböljan, vars effekter på efterfrågan höll i sig in 
i fjärde kvartalet och gav starka jämförelsetal 2016. Marknadsområdet Kommersiell & 
Industriell kyla ökade med 1 procent. 

Under året ökade nettoomsättningen med 8,2 procent till 9 045 mkr (8 361). Justerat 
för valutakursförändringar och förvärv var den organiska omsättningsförändringen 2,8 
procent.

Resultat
Koncernens rörelseresultat uppgick till 145 mkr (134) under det fjärde kvartalet, vilket 
motsvarar en ökning med 8,0 procent. Resultatuppgången förklaras delvis av tillskottet 
från de förvärvade bolagen HRP och Realcold.

Rörelsemarginalen i kvartalet ligger i nivå med samma period föregående år, 6,6 procent 
(6,6).

Justerat för valutakursförändringar och förvärv var den organiska rörelseresultatföränd
ringen 1,7 procent under kvartalet, av samma skäl som för omsättningen. Under helåret 
ökade rörelseresultatet med 4,5 procent till 593 mkr (567). Justerat för valutakursföränd
ringar och förvärv var den organiska rörelseresultatökningen 2,7 procent. Under året var 
koncernens finansnetto -33 mkr (-42). Resultatet före skatt var 560 mkr (525). Periodens 
resultat var 399 mkr (373). Resultat per aktie uppgick till 9,17 kronor (8,64).

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 5,50 kronor (5,25) per aktie för verk
samhetsåret 2016. Detta motsvarar totalt 232,7 mkr om de aktier som för närvarande 
innehas av bolaget undantas.

Omsättning,	Mkr	 Q4	 %	 12	mån	 %

Nettoomsättning 2015 2 027  8 361

Organisk förändring -20 -1,0 231 2,8 

Förändring genom förvärv 119 5,9 567 6,8

Valutakursförändring 73 3,6 -114 -1,4

Förändring totalt 172 8,5 684 8,2

Nettoomsättning 2016 2 199  9 045
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Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet var 481 
mkr under tolv månader 2016 jämfört med 488 mkr under motsvarande period före
gående år. Rörelsekapitalet har under tolv månader ökat med 416 mkr (7), bland annat 
som en följd av den ökade affärsvolymen samt de förvärvade bolagen HRP och Real
cold. Detta ger ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 65 mkr mot 495 mkr 
under föregående år.

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar inklusive rörelseförvärv uppgick till 
80 mkr (237) under året. Skillnaden mot föregående år beror på mindre påverkan från 
företagsförvärv.

Viktiga	händelser	under	året	
Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA (Competition & Markets Authority) in
ledde under första kvartalet en granskning av vårt förvärv av HRP Ltd med 15 filialer i 
Storbritannien. CMA meddelade den 8 juni att man inte hade några invändningar mot 
affären. Det planerade omstruktureringsarbetet kunde därmed börja. HRP ingår från 
och med juni i koncernens räkenskaper. 

Kassaflöde,	Mkr	 	12	mån	16	 	12	mån	15

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 481 488

Förändringar i rörelsekapital -416 7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 495

n Norden
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n Södra	Europa
n Östra	Europa
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n Asia	Pacific
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Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref tillämpar fortsatt 
samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som finns beskrivna i den senaste årsredovisningen 
förutom vad som anges i det följande. 

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2016 bedöms inte ha någon väsentlig  
effekt på koncernens eller moderbolagets resultat eller finansiella ställning.

Riskbeskrivning
Beijer Refkoncernens verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer, vars effekter på koncernens rörelse
resultat kan kontrolleras i varierande grad. Koncernens verksamhet är beroende av den allmänna ekonomiska 
utvecklingen i framförallt Europa, vilken styr efterfrågan på Beijer Refs produkter och tjänster. Förvärv är 
normalt förknippade med risker, exempelvis personalavhopp. Andra rörelserisker, som agentur och leveran
törsavtal, produktansvar och leveransåtaganden, teknisk utveckling, garantier, personberoende med flera, 
analyseras kontinuerligt. Vid behov vidtas åtgärder för att reducera koncernens riskexponering. Beijer Ref 
är i sin verksamhet utsatt för finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. Moderbolagets 
riskbild är densamma som koncernens. För ytterligare information, se koncernens årsredovisning.

Malmö, den 16 februari 2017

Beijer Ref AB (publ)
Per Bertland, CEO och koncernchef

För	mer	information:
Per Bertland, CEO – växel 04035 89 00
Jonas Lindqvist, CFO – växel 04035 89 00

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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Koncernens	resultaträkning	i	sammandrag,	Mkr	 Q4-16	 Q4-15	 	12	mån	16	 12	mån	15

Nettoomsättning 2 199 2 027 9 045 8 361

Övriga rörelseintäkter 23 7 39 19

Rörelsens kostnader -2 057 -1 882 -8 413 -7 744

Avskrivningar -21 -18 -78 -69

Rörelseresultat	 145	 134	 593	 567

Finansnetto -7 -15 -33 -42

Resultat	före	skatt	 137	 118	 560	 525

Skatt -38 -34 -161 -152

Periodens	resultat	 100	 84	 399	 373

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 97 83 389 366

Innehav utan bestämmande inflytande 3 2 10 7

Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, kr 2,29 1,95 9,17 8,64

Koncernens	rapport	över	totalresultat,	Mkr	 Q4-16	 Q4-15	 12	mån	16	 12	mån	15

Periodens resultat 100 84 399 373

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen:

Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen -12 -20 -12 -20

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:

Valutakursdifferenser 6 -104 164 -150

Kassaflödessäkringar — — 1 2

Säkring av nettoinvestering 8 3 5 13 

Övrigt	totalresultat	för	perioden	 2	 -121	 158	 -155

Totalresultat	för	perioden	 101	 -37	 556	 218

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 99 -39 544 214

Innehav utan bestämmande inflytande 2 2 12 4
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Koncernens	balansräkning	i	sammandrag,	Mkr	 31	dec	2016	 31	dec	2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar:

Immateriella anläggningstillgångar 1 644 1 488

Materiella anläggningstillgångar 306 277

Övriga anläggningstillgångar 230 276

Summa	anläggningstillgångar	 2	181	 2	041

Omsättningstillgångar:

Varulager 2 485 1 982

Kundfordringar 1 559 1 395

Övriga kortfristiga fordringar 288 274

Likvida medel 342 348

Summa	omsättningstillgångar	 4	674	 3	999

Summa	tillgångar	 6	855	 6	040

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2 967 2 634

Summa	eget	kapital	 2	967	 2	634

Långfristiga skulder 1 811 1 530

Summa	långfristiga	skulder	 1	811	 1	530

Kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 985 857

Övriga kortfristiga skulder 1 092 1 019

Summa	kortfristiga	skulder	 2	077	 1	876

Summa	eget	kapital	och	skulder	 6	855	 6	040

Därav räntebärande skulder 2 157 1 831

Nettoskuld 1 815 1 483
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Koncernens	nyckeltal	 31	dec	2016	 31	dec	2015

Soliditet, % 43,3 43,6

Eget kapital per aktie, kr 70 62

Avkastning på eget kapital efter full skatt, % 14,2 14,2

Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,3 13,0

Avkastning på operativt kapital, % 13,4 14,1

Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,7

Räntetäckningsgrad, ggr 16,6 11,9

Antal utestående aktier 42.391.030 42.391.030

Genomsnittligt antal utestående aktier 42.391.030 42.391.030

Innehav av egna aktier 87.200 87.200

Koncernens	kassaflödesanalys	i	sammandrag,	Mkr	 12	mån	16	 12	mån	15

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 481 488

Förändringar i rörelsekapital -416 7

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 -237

Förändring finansieringsverksamheten 212 82

Utbetald utdelning -223 -212

Förändring	likvida	medel	 -26	 129

Kursdifferens likvida medel 20 -17

Likvida medel vid årets början 348 236

Likvida	medel	vid	periodens	slut	 342	 348

Eget	kapital,	Mkr	 31	dec	2016	 31	dec	2015

Ingående balans 2 634 2 619

Periodens totalresultat 556 218

Utdelning -223 -212

Innehavare utan bestämmande inflytande som uppkommit vid rörelseförvärv — 9

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande -1 —

Utgående	balans	 2	967	 2	634
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Q4	 Norden	 Central-	 Södra	 Östra	 Afrika	 Asia	 Koncernen
mkr	 	 europa	 Europa	 Europa	 	 Pacific
	 	 	 	 	 	
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015		 2016	 2015

	 	 	 	 	 	
Nettoomsättning	 355	 330	 569	 458	 712	 725	 77	 78	 227	 216	 260	 219	 2	199	 2	027
	 	 	 	 	 	

Rörelseresultat	per	
segment	 36	 44	 42	 20	 20	 32	 3	 6	 30	 27	 21	 14	 151	 144
Koncerngemensamma	
kostnader	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -7	 -10
Rörelseresultat             145 134

Finansnetto	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -7	 -15
Skatt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -38	 -34
Periodens resultat           	 	 100 84	
	 	 	 	 	 	
Rörelsekapital,	genomsnitt	
för	perioden	 419	 418	 758	 633	 1	036	 928	 149	 133	 384	 263	 364	 283	 3	110	 2	658

Rapportering	för	segment
Rörelsesegment     
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på hur företagets högste 
verkställande beslutsfattare, d v s koncernchefen följer verksamheten. Koncernen 
har följande segment; Norden, Centraleuropa, Södra Europa, Östra Europa, Afrika 
och Asia Pacific. Tidigare rapporterades två bolag i Asien tillsammans med Afrika i 
ett segment definierat som Afrika och Asien. Från 2016 rapporteras dessa asiatiska 
bolag tillsammans med det tidigare segmentet Oceanien i ett nytt definierat segment 
Asia Pacific och Afrika rapporterats separat. Jämförelsetal för tidigare period har 
omräknats. Segmentsredovisningen för regionerna innehåller resultaträkningen  
t o m rörelseresultat samt rörelsekapital. Rörelsekapitalet består av varulager, kund
fordringar och leverantörsskulder och är ett genomsnitt baserat på månadsvärden 
för respektive period.

12	månader	 Norden	 Central-	 Södra	 Östra	 Afrika	 Asia	 Koncernen
mkr	 	 europa	 Europa	 Europa	 	 Pacific
	 	 	 	 	 	
	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015	 2016	 2015		 2016	 2015

	 	 	 	 	 	
Nettoomsättning	 1	329	 1	363	 2	360	 2	069	 3	346	 3	204	 344	 329	 718	 753	 948	 642	 9	045	 8	361
	 	 	 	 	 	

Rörelseresultat	per	
segment	 122	 154	 128	 94	 230	 224	 26	 23	 65	 72	 66	 47	 637	 615
Koncerngemensamma	
kostnader	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -44	 -47
Rörelseresultat             593 567

Finansnetto	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -33	 -42
Skatt	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -161	 -152
Periodens resultat           	 	 399 373	
	 	 	 	 	 	
Rörelsekapital,	genomsnitt	
för	perioden	 415	 422	 678	 646	 998	 962	 143	 140	 289	 290	 342	 256	 2	865	 2	716
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Moderbolagets	resultaträkning	i	sammandrag,	Mkr	 12	mån	16	 12	mån	15

Rörelsens intäkter 43 33

Rörelsens kostnader -44 -47

Avskrivningar -1 -1

Rörelseresultat	 -2	 -15

Finansnetto 5 32

Resultat från andelar i koncernföretag 225 128

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -7 —

Resultat	före	bokslutsdispositioner	 221	 145

Bokslutsdispositioner 32 8

Resultat	före	skatt	 253	 153

Skatt -8 -5

Periodens	resultat	 245	 148

Moderbolagets	balansräkning	i	sammandrag,	Mkr	 31	dec	2016	 31	dec	2015

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 3 2

Materiella anläggningstillgångar 6 6

Finansiella anläggningstillgångar 2 700 2 586

Omsättningstillgångar 1 099 914

Summa	tillgångar	 3	808	 3	508

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 674 1 651

Långfristiga skulder 1 649 1 369

Kortfristiga skulder 485 488

Summa	eget	kapital	och	skulder	 3	808	 3	508
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Resultat efter skatt (rullande 12 måna
der) i procent av genomsnittligt eget 
kapital. Syftet med avkastning på eget 
kapital samt övriga avkastningsmått 
är att ställa resultatet i förhållande till 
viktiga balansräkningsposter.

Rörelseresultat (rullande 12 månader) 
i procent av genomsnittligt operativt 
kapital.

Resultat före skatt plus finansiella 
kostnader (rullande 12 månader) i för
hållande till genomsnittligt sysselsatt 
kapital.

Rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar på materiella och im
materiella anläggningstillgångar. Syftet 
med att redovisa EBITDA är att kon
cernen betraktar det som ett relevant 
mått för en investerare som vill förstå 
resultatgenereringen före investeringar 
i anläggningstillgångar.

Räntebärande skulder minskat med 
likvida medel inklusive kortfristiga 
placeringar. Vi anser att nettoskul
den är användbart för användarna 
av den finansiella rapporten som ett 
komplement för att bedöma möjlighet 
till utdelning, att genomföra strate
giska investeringar samt att bedöma 
koncernens möjligheter att leva upp till 
finansiella åtaganden.

Sysselsatt kapital minus likvida medel, 
finansiella tillgångar och andra ränte
bärande tillgångar.

Jämförelsetal år över år justerade för 
omräkningseffekter vid konsolidering 
samt för förändringar i strukturen.

Rullande tolv. Avser de senaste 12 
månaderna.

Periodens resultat i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier.

Räntebärande skulder inkluderar ränte
bärande avsättningar.

Resultat före skatt plus finansiella 
kostnader i förhållande till finansiella 
kostnader. Syftet med detta mått är att 
visa hur stor del av företagets resultat 
som går till att betala räntor och övriga 
finansiella kostnader.

Rörelseresultat i förhållande till net
toomsättning.

Nettoskuld i förhållande till eget 
kapital. Syftet är att visa belåning i 
förhållande till bokfört värde på det 
egna kapitalet.

Eget kapital vid periodens utgång i 
förhållande till balansomslutningen.

Balansomslutning med avdrag för icke 
räntebärande skulder och uppskjuten 
skatteskuld.

Ordlista

Ekonomiska	
definitioner

Avkastning på eget kapital

Avkastning på operativt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

EBITDA

Nettoskuld

Operativt kapital

Organisk förändring

R12

Resultat per aktie

Räntebärande skulder

Räntetäckningsgrad

Rörelsemarginal

Skuldsättningsgrad

Soliditet

Sysselsatt kapital

Branschtermer

ARW

HFC-gaser

HVAC

OEM

Air Condition & Refrigeration 
Wholesale  kylgrossistverksamhet 
inom luftkonditionering och kyla.

HydroFluoroCarbons, fluorerade växt
husgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen.

Heating, Ventilation, Air Conditioning 
 värme, ventilation, luftkonditione
ring.

Original Equipment Manufacturer, 
egen produkttillverkning.

Geografiska	
områden

Afrika

Asia Pacific

Centraleuropa

Norden

Södra Europa

Östra Europa

Botswana, Ghana, Mocambique,  
Namibia, Sydafrika, Tanzania, Zambia

Australien, Indien, Malaysia,  
Nya Zeeland, Thailand

Belgien, Irland, Nederländerna, 
Schweiz, Tyskland, Storbritannien

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Frankrike, Italien, Spanien

Estland, Lettland, Litauen, Polen,  
Rumänien, Slovakien, Tjeckien, 
Ungern
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Kort	om	Beijer	Ref	
Beijer Refkoncernen är fokuserad på handels och distributörsverksamhet inom kylprodukter, 
luftkonditionering och värmepumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av produkter 
från ledande internationella tillverkare och därtill viss tillverkning av egna produkter kombinerat 
med service och support kring produkterna. Koncernen skapar mervärde genom att tillföra  
teknisk kompetens till produkterna, svara för kunskap och erfarenhet om marknaden samt till
handahålla effektiv logistik och lagerhållning.
      Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som innefattar Beijer Ref ARW (Air  
condition, Refrigeration, Wholesale) och Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditione
ring och värme. Beijer Refkoncernen är en ledande aktör i Europa inom kylområdet och har en 
betydande position inom luftkonditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska 
segment: Norden, Södra Europa, Centraleuropa, Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt 
sker både organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar nuvarande verksamheter.

Säsongseffekter
Beijer Refs försäljning är säsongsberoende då efterfrågan på kyla och luftkonditionering är som 
störst under årets varma månader. Det innebär att efterfrågan på det norra halvklotet är som 
störst under det andra och tredje kvartalet, medan efterfrågan på det södra halvklotet är som 
störst under första och fjärde kvartalet. 

Finansiell	kalender
• Årsredovisning för 2016 publiceras i mars 2017.
• Delårsrapport för första kvartalet 2017 publiceras den 24 april 2017.
• Delårsrapport för andra kvartalet 2017 publiceras den 14 juli 2017.
• Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 publiceras den 20 oktober 2017.

Årsstämman äger rum den 6 april 2017.

Stortorget 8, 211 34 Malmö
Telefon 04035 89 00
Organisationsnummer 5560408113

www.beijerref.com

Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund av avrundningsdifferenser.
Syftet är att varje delrad ska överensstämma med sin ursprungskälla och därför kan avrundningsdifferenser uppstå.


