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Tredje kvartalet

Nettoomsättningen ökade med 13,1% (-2,9) under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående 
år och uppgick till 4 341 mkr (3 837). Den organiska tillväxten uppgick till 6,4% (-1,7) Förvärvseffekterna 
uppgick till 7,0% (3,3) och valutaeffekterna uppgick till -0,3% (-4,5).

EBITA uppgick till 366 mkr (353) motsvarande en EBITA-marginal på 8,4% (9,2). Rörelseresultatet uppgick 
till 354 mkr (342), vilket är en ökning med 3,6% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 
8,2% (8,9).

Resultat före skatt uppgick till 339 mkr (329). Räntekostnaderna är högre jämfört med föregående år på 
grund av utökad belåning med anledning av genomförda förvärv. Net debt/EBITDA uppgick till 2,1 (2,0). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var positivt och uppgick till 
393 mkr (381). Bolagets likviditet har varit fortsatt god och bolagets balansräkning är stark med outnyttja-
de krediter uppgående till 444 mkr (1 484). Bolaget har efter kvartalet upptagit lån om 600 mkr.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,65 (0,64).

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.

Stabil organisk tillväxt 

Nyckeltal Q3-21 Q3-20 ∆% 9 mån 21 9 mån 20 ∆% R12 12 mån 20

Nettoomsättning, Mkr 4 341 3 837 13,1 12 633 10 654 18,6 16 042 14 062

EBITA, Mkr 366 353 3,7 1 072 815 31,6 1 343 1 085

EBITA, % 8,4 9,2 8,5 7,6 7,7

Rörelseresultat, Mkr 354 342 3,6 1 035 780 32,7 1 291 1 036

Rörelsemarginal, % 8,2 8,9 8,2 7,3 8,0 7,4

Periodens resultat, Mkr 255 246 3,7 747 548 36,2 927 729

Resultat per aktie före utspädning, Kr 0,65 0,64 1,4 1,92 1,43 34,1 2,39 1,90

Resultat per aktie efter utspädning, Kr 0,65 0,64 1,5 1,91 1,42 34,3 2,38 1,89

Avkastning på operativt kapital, % 4,4 4,6 12,9 10,5 16,1 13,9

Avkastning på eget kapital, % 5,4 5,6 15,8 12,4 19,7 16,5

Medeltalet anställda 4 142 3 802 8,9 3 856
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Beijer Ref har under kvartalet ökat sitt innehav till drygt 50 procent i det danska kylteknikbolaget, Fenagy 
A/S, som producerar industriella värmepumpar baserad på miljövänlig kylteknik.

Avtal har tecknats om att förvärva 80% av aktierna i luftkonditioneringsföretaget Inventor AG i Grekland. 
Bolaget omsätter drygt 750 mkr och har ett 80-tal anställda. Detta blir Beijer Refs 38:e marknad och ett 
viktigt komplement till Beijer Refs befintliga produktportfölj inom HVAC.

I slutet av juli förvärvades 100% av aktierna i distributionsföretaget Froid et Clim Distribution (FCD). Bolaget 
har en årlig omsättning på 20 mkr med fem anställda och en lönsamhet som överstiger regionens lönsam-
het i APAC.

Den 31 augusti förvärvades 100% av aktierna i klimat- och ventilationsföretaget Armcor. Bolaget har en 
årsomsättning på ca 105 mkr med god lönsamhet och 37 anställda i Australien.

Beijer Ref och Alfa Laval förnyade under kvartalet sitt partner- och distributionsavtal i ett nytt treårigt sam-
arbetsavtal omfattande hela koncernen.

Christopher Norbye, ny VD och koncernchef för Beijer Ref, tillträdde sin tjänst den 30 augusti 2021. Han 
kommer närmast från en tjänst som Executive Vice President och Head of Entrance Systems Division på 
Assa Abloy och efterträder Per Bertland.

Niomånadersperioden 2021

Nettoomsättningen ökade med 18,6% under perioden jämfört med samma period föregående år och upp-
gick till 12 633 mkr (10 654). Den organiska tillväxten uppgick till 15,3% (-7,8). Förvärvseffekterna uppgick till 
6,2% (3,0). Valutaeffekterna uppgick till -2,9% (-1,6).

EBITA uppgick till 1 072 mkr (815) motsvarande en EBITA-marginal på 8,5% (7,6). Rörelseresultatet för peri-
oden uppgick till 1 035 mkr (780), vilket är en ökning med 32,7% jämfört med föregående år. Rörelsemargi-
nalen uppgick till 8,2% (7,3).

Resultat före skatt uppgick till 989 mkr (738). Räntekostnaderna är högre jämfört med tidigare år på grund 
av ökad belåning med anledning av genomförda förvärv.

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,92 (1,43) och efter utspädning till 1,91 kronor (1,42), en ök-
ning med 34,1 respektive 34,3 procent.

2021 har varit ett aktivt år och bolaget har gjort åtta förvärv, fördelat på fyra i APAC och fyra i Europa.

Förvärvad årsomsättning uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor, varav cirka 850 mkr får effekt på innevarande 
år. Förvärven bidrar positivt till koncernens rörelseresultat. Säsongsvariationer förekommer och innebär att 
efterfrågan och resultatet är högst under kvartal två och tre i Europa och kvartal ett och fyra är starkast i 
APAC.

Covid-19 har haft en påverkan på bolagets resultat under perioden, enskilda regioner har varit drabbade 
såsom Sydafrika, Sydostasien och Oceanien. Bedömningen är att det inte blir några större effekter på resul-
tatet avseende covid-19 under fjärde kvartalet, såvida inte nya utbrott inträffar eller att befintliga nedstäng-
ningar förlängs.
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CEO
kommenterar

Denna kvartalsrapport är min första 
som CEO för Beijer Ref. Det känns 
väldigt kul att få vara en del av denna 
ambitiösa och framåtsträvande orga-
nisation. Mitt första intryck av Beijer 
Ref är att företaget består av många 
engagerade, kompetenta och kundfo-
kuserade människor. Ute i våra bolag, 
där vi har en lokal och decentralise-
rad styrning, finns en stark entrepre-
nörsanda och man arbetar ständigt 
på att förbättra kundrelationen. Då 
jag tidigare kommer från en decentra-
liserad organisation, med en liknande 
bolagsstruktur som Beijer Ref, vet jag 
hur viktigt det är att skapa långsikti-
ga och bra värden – vilket Beijer Ref 
historiskt har varit mycket bra på att 
göra.

Strategi
Beijer Ref har en tydlig strategi som 
vi fortsätter att utveckla tillsammans 
med en uttalad hållbarhetsinriktning. 
Tillsammans med våra anställda och 
leverantörer arbetar vi aktivt med att 
utöka det gröna sortimentet. 

Vi har redan ökat förvärvstakten och 
parallellt med vår organiska tillväxt 
fortsätter vi att leta efter nya och in-
tressanta förvärv, både på befintliga 
marknader och i nya geografiska om-
råden. Vi har kontinuerlig dialog med 
flera intressanta bolag och prospekt. 
I år har vi förvärvat omsättning mot-
svarande cirka 1,6 miljarder på års-
basis, vilket är cirka 10% av vår totala 
årsomsättning.

En spännande framtid väntar
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Internt fokuserar vi på att göra vår 
process för supply-chain mer enhet-
lig, detta för att utnyttja våra synergier 
och skalfördelar fullt ut. Vår OEM-till-
verkning är central för att göra kylin-
dustrin än mer hållbar och här kom-
mer vi fortsätta investera framöver. 
Genom förvärven av Sinclair och In-
ventor kompletteras vårt erbjudande 
med egna produkter inom HVAC.

Digitalisering och e-handel är också 
ett område med ökat fokus. E-han-
del kommer att bli en allt större del 
av framtidens erbjudande och ambi-
tionen är att vara närvarande i alla de 
kanaler där våra kunder finns. Just 
nu pågår implementering av den nya 
e-handelsplattformen på flera av våra 
marknader.

Kvartalet i korthet
Trots störningar i leverantörsledet, 
komponentbrist och nedstängningar 
av marknader uppgick den organis-
ka tillväxten till 6,4% under kvartalet. 
September avslutades starkt med en 
organisk tillväxt på 14%. Även förvärs-
tillväxten var god och adderade 7% i 
omsättning. Vi går ur kvartalet med 
en stark orderbok.

Rörelsemarginalen uppgick till 8,2%, 
vilket är något lägre jämfört med fö-
regående år och beror framför allt 
på ökade fraktkostnader,  försälj-
ningstapp vid fortsatta nedstäng-
ningar på våra marknader i Australien 
och på Nya Zeeland samt kostnader 

av engångskaraktär. Under det tredje 
kvartalet 2020 fick Beijer Ref bidrag 
genom statliga program i ett antal 
länder och gjorde tillfälliga besparing-
ar i verksamheten på cirka 80 miljo-
ner.

Nya förvärv
Under kvartalet förvärvades Inventor, 
Armcor och FCD. Fenagy, som även 
förvärvades under tredje kvartalet 
och som besitter världsledande tek-
nologi inom CO2 för industriella vär-
mepumpar, har under kvartalet tagit 
flera ordrar på en marknad som tra-
ditionellt utförts med ammoniak som 
köldmedium – vilket visar att den 
strategi som låg bakom förvärvet var 
lyckad. Det är extra glädjande att för-
värvet av Inventor i Grekland är god-
känt av konkurrensmyndigheten och 
ingår i vår verksamhet från och med 
oktober.

Positiva trender
Beijer Ref befinner sig på en marknad 
i tillväxt, en marknad som dessutom 
får draghjälp av lagstiftningen på en 
rad områden. Omställningen till håll-
bara kylinstallationer pågår just nu 
och bedömningen att cirka 30% av 
butikerna inom livsmedelssektorn i 
Europa har konverterat, vilket gör att 
konverteringen kommer att fortsätta 
många år till i Europa och övriga värl-
den. Utbyte från F-gaser till naturliga 
köldmedier samt innovativa och grö-
na lösningar är bara några av de tren-
der som har en positiv påverkan fram-

över. Det finns goda förutsättningar 
att HVAC fortsätter att växa och allt 
fler människor installerar luftkondi-
tionering i sina hem. Penetrationen i 
Europa är låg och förväntas fortsätta 
att öka. Olika länders initiativ tillsam-
mans med regulativa åtgärder från 
EU och FN påskyndar omställningen 
till hållbara lösningar för såväl den 
kommersiella kylan som för HVAC.

En spännande framtid
Vi fortsätter arbeta utifrån vår stra-
tegi, som historiskt har varit mycket 
framgångsrik. Jag ser framför mig en 
förvärvsintensiv tid och en fortsatt 
omställning till gröna produkter och 
grön teknik. Jag är övertygad att Bei-
jer Ref kommer fortsätta att leverera 
värden till sina aktieägare framöver.

Christopher Norbye
CEO
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Tredje kvartalet
2021

OMSÄTTNING
Beijer Ref ökade omsättningen med 13,1 
procent till 4 341 mkr (3 837) under tredje 
kvartalet 2021. Justerat för valutakurs-
förändringar och förvärv uppgick den 
organiska omsättningsökningen till 6,4 
procent. Tillväxten fördelar sig relativt 
jämnt mellan produktområdena, förutom 
OEM som har haft en lägre tillväxt, jäm-
fört med den höga tillväxten under årets 
andra kvartal (35). Bolaget har påverkats 
av komponentbrist och går ur kvartalet 
med en stark orderbok. En stärkt krona 
har lett till valutakurseffekter på -9 mkr 
(-182), motsvarande -0,3 procent (-4,5).

Siffrorna ovan avser omsättningens fördelning under tredje kvartalet 2021. 
Siffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

6,4%
Organisk

tillväxt

8,4%
EBITA,

marginal
Resultat per aktie, sek

2,1
Net Debt/
EBITDA

8%

3%

6%

6%

Omsättning, Mkr Q3 % 9 mån %

Nettoomsättning 2020 3 837 10 654

Organisk förändring 244 6,4% 1 584 15,3%
Förändring genom förvärv¹ 269 7,0% 660 6,2%
Valutakursförändring -9 -0,3% -265 -2,9%

Förändring totalt 504 13,1% 1 979 18,6%

Nettoomsättning 2021 4 341 12 633

1) Förvärvseffekt räknas 12 månader efter tidpunkten för övertagandet. Förvärven avser ACD 
Trade som ingår i koncernens räkenskaper från februari 2020, Sinclair från januari 2021, Com-
plete Air Supply från februari 2021, Coolair från mars 2021, IRC från juni 2021, Fenagy från juli 
2021, FCD från augusti 2021 samt Armcor från september 2021.
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RESULTAT
Koncernens rörelseresultat uppgick till 
354 mkr (342) under det tredje kvartalet, 
vilket är en ökning med 3,6 procent. Rö-
relsemarginalen uppgick till 8,2 procent 
(8,9). Valutakurseffekter ingår i rörelsere-
sultatet med -4,9 mkr (-14,1). Marginalen 
är lägre på grund av ökade fraktkostna-
der, marginaltapp i samband med ned-
stängningar och kostnader av engångs-
karaktär. Dessa effekter uppgår totalt till 
30 mkr. Resultat före skatt uppgick till 
339 mkr (329) och periodens resultat var 
255 mkr (246). Resultat per aktie före ut-
spädning uppgick till 0,65 kronor (0,64).

KASSAFLÖDE
Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapitalet 
under tredje kvartalet uppgick till 393 
(381) mkr. Rörelsekapitalet har ökat med 
154 mkr under kvartalet jämfört med en 
minskning med 73 mkr motsvarande 
period föregående år. Förändringen i rö-
relsekapital mellan åren beror främst på 
högre varulager. Sammantaget ger detta 
ett kassaflöde från den löpande verksam-
heten efter förändring i rörelsekapital på 
239 mkr (454).

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapitalet 
var 1 215 mkr under perioden jämfört med 
903 mkr för motsvarande period 2020. 
Förändringen beror framför allt på ett hö-
gre rörelseresultat 2021. Rörelsekapitalet 
har ökat med 793 mkr under 2021 jämfört 
med en minskning på 77 mkr föregående 
år, vilket främst beror på högre varulager. 
Sammantaget ger detta ett kassaflöde 
från den löpande verksamheten efter för-
ändring i rörelsekapital på 422 mkr (979). 

Vid periodens utgång uppgår beviljade 
kreditfaciliteter till 4 274 mkr (4 356), va-
rav outnyttjade krediter uppgår till 444 
mkr (1 484). Totalt har nettoskulden ökat 
med 812 mkr, vilket framför allt beror på 
högre räntebärande skulder i samband 
med förvärv. Bolaget har efter kvartalet 
upptagit lån om 600 mkr.

INVESTERINGAR
Kassaflöde från investeringsverksam-
heten uppgick under kvartalet till -228 
mkr (-31) och avser främst rörelseförvärv 
och investeringar i anläggningstillgångar. 
Under tredje kvartalet förvärvade bola-
get Fenagy, FCD, Industrial Refrigeration 
Components (IRC) och Armcor.

Kassaflöde från investeringsverksam-
heten uppgick under perioden till -599 
mkr (-298) och avser främst gjorda för-
värv under perioden.

FÖRETAGSFÖRVÄRV 
Förvärv är ett prioriterat område och un-
der 2021 har ett flertal bolag förvärvats. 
I slutet av 2020 genomfördes förvärv av 
85% av aktierna i Sinclair i Tjeckien som 
ingår i koncernens redovisning från och 
med 1 januari 2021. I början av året för-
värvades samtliga aktier i Complete Air 
Supply i Australien och 60% av aktierna i 
Coolair i Tyskland, vilka ingår i bolagets 
redovisning från februari respektive 
mars 2021. I slutet av juni gjordes ett 
inkråmsförvärv av IRC, Australien.

I juli ökade Beijer Ref sitt innehav till 
drygt 50 % i det danska miljövänliga 
kylteknikbolaget, Fenagy A/S. Bolaget 
ingår i räkenskaperna från och med den 
1 juli 2021.

I juli tecknades avtal om att förvärva 
80% av aktierna i luftkonditionerings-
företaget Inventor AG i Grekland med 
försäljningskontor i Rumänien. Bolaget 
omsätter ca 750 mkr och har ett 80-tal 
anställda. Detta blir Beijer Refs 38:e land 
och ett viktigt komplement till koncer-
nens befintliga produktportfölj. Konkur-
rensverket i Rumänien har utan förbehåll 
godkänt förvärvet och ingår i Beijer Ref 
från oktober 2021.

I slutet av juli förvärvades Froid et Clim 
Distribution (FCD), som är ett HVACR-
distributionsföretag med verksamhet i 
Nya Kaledonien.

Beijer Ref förvärvade i slutet av augusti 
klimat- och ventilationsföretaget Armcor. 
Bolaget konsolideras från den 1 septem-
ber in i Beijer Refs redovisning.

Kassaflöde, Mkr Q3 2021 Q3 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 393 381

Förändringar i rörelsekapital -154 73

Kassaflöde från den löpande verksamheten 239 454

Omsättning, Mkr
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RISKBESKRIVNING
Beijer Ref-koncernens verksamhet påver-
kas av ett antal omvärldsfaktorer, vars ef-
fekter på koncernens rörelseresultat kan 
kontrolleras i varierande grad. Koncer-
nens verksamhet är beroende av den all-
männa ekonomiska utvecklingen i fram-
för allt Europa, vilken styr efterfrågan på 
Beijer Refs produkter och tjänster.

Beijer Ref påverkas som andra globala 
företag av pandemier och under 2020 på-
verkades koncernen av covid-19. Bolaget 
bedömer att covid-19 kommer ha mindre 
effekt på resultatet under 2021. Bolaget 
vidtar nödvändiga åtgärder för att mins-
ka effekten och följer löpande WHO’s re-
kommendationer.

Förvärv är normalt förknippade med 
risker, exempelvis förlust av nyckelper-
soner. Andra rörelserisker, som agentur- 
och leverantörsavtal, produktansvar och 
leveransåtaganden, teknisk utveckling, 
garantier, personberoende med flera, 
analyseras kontinuerligt. Vid behov vid-
tas åtgärder för att reducera koncernens 
riskexponering. Beijer Ref är i sin verk-
samhet utsatt för finansiella risker såsom 
valutarisk, ränterisk och likviditetsrisk. 
Moderbolagets riskbild är densamma 
som koncernens. För ytterligare informa-
tion, se koncernens årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlig-
het med IAS 34, ÅRL och RFR 2. Beijer Ref 
tillämpar fortsatt samma redovisnings-
principer och värderingsmetoder som 
finns beskrivna i den senaste årsredovis-
ningen. Upplysningar enligt IAS 34.16A 
framkommer förutom i de finansiella rap-
porterna och dess tillhörande noter även i 
övriga delar av delårsrapporten.

Förvärvad årsomsättning under 2021 
uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor, 
varav ca 850 kommer att ha effekt under 
2021. Förvärven bidrar positivt till kon-
cernens rörelseresultat.

OM AKTIEN
Beijer Refs B-aktie finns på Nasdaq OMX 
Stockholms Large Cap-lista. Aktiekapi-
talet i Beijer Ref uppgår till 371 684 512 
kronor fördelat på 382 304 070 aktier och 
ett kvotvärde på 0,97 kronor. Det finns två 
aktieslag, A-aktier och B-aktier, vilka re-
presenterar tio respektive en röst. Beijer 
Ref hade 13 929 aktieägare den 30 sep-
tember 2021 (10 434). Andelen utländska 
ägare uppgår till 3,5% (4,5) med ett inne-
hav av kapitalet om 44,9% (56,6). Per 30 
september 2021 finns 27 956 160 A-akti-
er och 354 347 910 B-aktier. Bolagets tio 
största aktieägare innehar 78,6% (77,1) 
av rösterna och 64,5% (61,9) av kapitalet. 
Snittomsättningen för Beijeraktien var i 
kvartalet 332 947 aktier (532 674) per dag 
till ett genomsnittligt inköpspris om kro-
nor 181 (108). Slutkursen den 30 septem-
ber 2021 uppgick till 174 kr (99). Mark-
nadsvärdet uppgick per 30 september 
2021 till 66 miljarder kronor (38). Samt-
liga belopp avser värde efter genomförd 
split och ombildning av aktier.

OPTIONSPROGRAM 2021/2024
Bolaget har ett optionsprogram omfat-
tande ett 90-tal anställda inom koncer-
nen. Programmet löper under perioden 
2021–2024. Maximalt antal optioner 
uppgick till 2 262 000 och tecknat antal 
uppgår till 1 476 000. Totalt har 21,5 mkr 
inbetalats avseende optionerna, och re-
dovisas i eget kapital. Bolaget har aktier 
i eget förvar för att kunna leverera dessa 
när optionerna löper ut.

HÅLLBARHET
Hållbarhet är en väl integrerad del av Bei-
jer Ref. Att göra affärer baserat på sunda 
normer är ett ansvar som koncernen tar 
på stort allvar, samtidigt som det vävs 
in som ett naturligt förhållningssätt i 
alla delar av organisationen. Beijer Refs 
hållbarhetsstrategi grundar sig på FNs 
globala mål i Agenda 2030 och omfattar; 
ekonomi, samhälle och miljö. Beijer Ref 
gör bedömningen att det är inom miljö-
området som Beijer Ref kan göra störst 
skillnad. För att ytterligare förstärka arbe-
tet med att utveckla miljövänlig kylteknik 
mäter koncernen hur stor andel av Beijer 

Finansiella tillgångar och skulder per 
kategori och nivå på värdering

Koncernens finansiella tillgångar och 
skulder består av finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via övrigt to-
talresultat samt finansiella tillgångar och 
skulder värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde. 

Finansiella tillgångar värderade till verk-
ligt värde via övrigt totalresultat består 
av två innehav där det ena (25 mkr) avser 
noterade andelar och värderas till mark-
nadsvärdet på balansdagen (värderings-
nivå 1). Det andra innehavet (25 mkr) är 
onoterade innehav och värderas till upp-
skattat verkligt värde (värderingsnivå 3). 
Finansiella tillgångar värderade till upplu-
pet anskaffningsvärde, såsom kundford-
ringar och andra fordringar samt likvida 
medel, uppgår per balansdagen till 4 515 
mkr och finansiella skulder värderade till 
upplupet anskaffningsvärde såsom leve-
rantörsskulder, leasingskulder och upp-
låning samt andra långfristiga skulder, 
uppgår till 8 214 mkr.

Finansiella räntebärande skulder såsom 
lån kopplade till finansiering är upptagna 
till upplupet anskaffningsvärde och an-
ses utgöra en god uppskattning av verk-
ligt värde med hänsyn till bindningstiden 
och räntesättningen.

Refs OEM-försäljning som är miljövänlig. 
Målet är att det skall öka från dagens 35% 
till 50%. På vår hemsida och i årsredovis-
ningen redogörs mer för våra målsätt-
ningar och hur vi presterar i förhållande 
till målen.
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TELEFONKONFERENS Q3 2021 
Bolaget bjuder in investerare, analytiker och media att närva-
ra vid ett webbmöte där CEO Christopher Norbye och CFO Ma-
ria Rydén presenterar delårsrapporten för det tredje kvartalet 
2021. Presentationen hålls på engelska och pågår ca 30 minu-
ter. Mötet är den 19 oktober kl. 10.00 CET.

Audiocast & telekonferens:
Webcast: https://financialhearings.com/event/13650
 
Telekonferens: Ring in på nr: 
SE: +46 8 505 583 51
UK: +44 33 330 092 62 
US: +1 646 722 4904

En presentation finns tillgänglig på bolagets hemsida från 
klockan 08.40 den 19 oktober.

Delårsrapporten för Beijer Ref (publ) har avgivits efter bemyndi-
gande av styrelsen.

Malmö den 19 oktober 2021

Beijer Ref AB (publ)
Christopher Norbye, CEO

För mer information om denna delårsrapport, kontakta:
Christopher Norbye, CEO – 076-736 00 64
Maria Rydén, CFO – 073-429 25 65

REVISORNS GRANSKNINGSRAPPORT
Beijer Ref AB (publ), org nr 556040-8113

INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårs-
informationen i sammandrag (delårsrapport) för Beijer Ref 
AB (publ) per 30 september 2021 och den niomånadersperiod 
som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 
denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS
INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Interna-
tional Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig 
granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för finan-
siella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk gransk-
ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning 
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte 
den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision 
har.

SLUTSATS
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårs-
rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens 
del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för 
moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 19 oktober 2021
Deloitte AB

Richard Peters
Auktoriserad revisor

Denna rapport 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 19 oktober 2021 kl. 08.30 CET.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag, Mkr Q3-21 Q3-20 9 mån 21 9 mån 20 R12 Helår 20

Nettoomsättning 4 341 3 837 12 633 10 654 16 042 14 062

Övriga rörelseintäkter 7 3 32 14 44 25

Rörelsens kostnader -3 875 -3 391 -11 279 -9 557 -14 332 -12 610

Avskrivningar -120 -108 -351 -331 -462 -442

Rörelseresultat 354 342 1 035 780 1 291 1 036

Finansnetto -15 -13 -47 -42 -63 -59

Resultat före skatt 339 329 989 738 1 228 977

Skatt -85 -83 -242 -190 -301 -248

Periodens resultat 255 246 747 548 927 729

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 247 244 729 543 909 722

Innehav utan bestämmande inflytande 7 2 18 5 19 6

Periodens resultat per aktie före utspädning, kr 0,65 0,64 1,92 1,43 2,39 1,90

Periodens resultat per aktie efter full utspädning, kr 0,65 0,64 1,91 1,42 2,38 1,89

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag, Mkr Q3-21 Q3-20 9 mån 21 9 mån 20 R12 Helår 20

Periodens resultat 255 246 747 548 927 729

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

Poster som inte ska återföras i resultaträkningen 5 -2 14 -3 − -17

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i ovan post − − − 1 1 3

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen -2 -16 128 -233 -12 -372

Inkomstskatt hänförlig till komponenter i ovan post 3 2 1 12 -8 3

Totalresultat för perioden 261 230 890 326 908 344

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 254 232 871 327 891 348

Innehav utan bestämmande inflytande 7 -2 19 -1 17 -3
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Koncernens balansräkning i sammandrag, Mkr 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar:

Immateriella anläggningstillgångar 2 438 2 179 2 103

Materiella anläggningstillgångar 644 533 544

Nyttjanderättstillgångar 1 238 944 1 184

Uppskjutna skattefordringar 198 198 180

Övriga anläggningstillgångar 173 154 144

Summa anläggningstillgångar 4 692 4 008 4 156

Omsättningstillgångar:

Varulager 4 600 3 603 3 389

Kundfordringar 2 893 2 664 2 069

Övriga kortfristiga fordringar 507 383 633

Likvida medel 1 078 1 086 1 154

Summa omsättningstillgångar 9 079 7 736 7 245

Summa tillgångar 13 771 11 745 11 401

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 4 950 4 470 4 489

Summa eget kapital 4 950 4 470 4 489

Långfristiga skulder 4 541 3 569 3 755

Uppskjutna skatteskulder 112 109 105

Summa långfristiga skulder 4 653 3 678 3 860

Kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 2 229 1 897 1 640

Övriga kortfristiga skulder 1 939 1 700 1 412

Summa kortfristiga skulder 4 168 3 596 3 052

Summa eget kapital och skulder 13 771 11 745 11 401

Därav räntebärande skulder 4 832 4 028 4 097

Nettoskuld 3 754 2 942 2 944

Beviljad kreditram 4 274 4 356 4 259

Varav outnyttjat 444 1 484 1 516

Beijer Ref AB
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1) Innehav av egna aktier säkerställer leverans av aktier till deltagarna i optionsprogrammet 2021/24. Optionsprogrammet förfaller i juni 2024.

Eget kapital, Mkr 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020

Ingående balans 4 489 4 369 4 369

Periodens totalresultat 890 326 344

Utdelning -380 -221 -221

Återköp optioner LTIP 2018-2021 -144 − − 

Försäljning av egna aktier i samband med förfall av optionsprogram LTIP 2018-2021 45 − − 

Erhållen optionspremie vid utställande av optionsprogram LTIP 2021-2024 21 − − 

Innehavare utan bestämmande inflytande som uppkommit vid rörelseförvärv 40 − − 

Utdelning till innehavare utan bestämmande inflytande -11 -4 -4

Utgående balans 4 950 4 470 4 489

Koncernens nyckeltal 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020

Soliditet, % 35,9 38,1 39,4

Eget kapital per aktie före utspädning, kr 13 12 12

Eget kapital per aktie efter full utspädning, kr 14 12 12

Avkastning på eget kapital efter skatt, % 15,8 12,4 16,5

Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,4 9,3 12,3

Avkastning på operativt kapital, % 12,9 10,5 13,9

Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,7 0,7

Räntetäckningsgrad, ggr 18,4 16,2 15,6

Net debt/EBITDA 2,1 2,0 2,0

Antal utestående aktier 380 468 980 379 610 130 379 610 130

Innehav av egna aktier 1 1 835 090 2 693 940 2 693 940

Totalt antal aktier 382 304 070 382 304 070 382 304 070

Genomsnittligt antal utestående aktier 380 182 697 379 610 130 379 610 130

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag, Mkr 9 mån 2021 9 mån 2020 Helår 2020

Rörelseresultat 1 035 780 1 036

Ej kassaflödespåverkande poster 413 323 434

Erlagd ränta -57 -49 -67

Betald inkomstskatt -171 -151 -288

Realisationsresultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar -5 − -2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 215 903 1 112

Förändringar i rörelsekapital -793 77 218

Kassaflöde från investeringsverksamheten -599 -298 -352

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 554 87 -29

Amortering av leasingskulder -251 -233 -310

Utbetald utdelning -228 -221 -221

Förändring likvida medel -101 314 417

Kursdifferens likvida medel 26 -23 -59

Likvida medel vid årets början 1 154 795 795

Likvida medel vid periodens slut 1 078 1 086 1 154

12 Beijer Ref AB
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Rapportering för segment
Rörelsesegment     

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på 
hur företagets verkställande beslutsfattare, d v s koncernchefen 
följer verksamheten. Koncernen har följande segment; Norden, 
Centraleuropa, Södra Europa, Östra Europa, Afrika och Asia  
Pacific.
Segmentsredovisningen för regionerna innehåller resultat-
räkningen t o m rörelse resultat samt rörelsekapital. Intern-

försäljning inom respektive segment är eliminerat i nettoom-
sättningen, internförsäljning mellan segmenten elimineras 
på total nivå. Nettoomsättningen är fördelad per respektive 
produktområde, dvs Kommersiell och industriell kyla, HVAC 
samt OEM. Rörelsekapitalet består av varulager, kundfordring-
ar och leverantörsskulder och är ett genomsnitt baserat på  
månadsvärden för respektive period.

Q3 Norden Central- Södra Östra Afrika Asia Koncernen
mkr  europa Europa Europa  Pacific
      
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020  2021 2020

      
Nettoomsättning per 
segment 493 430 1 078 990 1 468 1 434 352 128 268 231 778 680 4 438 3 892 
- varav Kommersiell och 
industriell kyla 253 246 616 543 540 508 112 86 179 165 262 251 1 963 1 799
- varav HVAC 191 155 439 406 793 798 236 37 38 36 346 271 2 042 1 702
- varav OEM 48 30 24 40 135 128 4 4 52 31 170 158 432 391

Internförsäljning mellan
segment             -97 -55
Nettoomsättning             4 341 3 837
      
Rörelseresultat per 
segment 65 53 89 96 121 138 55 13 23 19 39 37 391 356
Koncerngemensamma 
kostnader             -37 -15
Rörelseresultat             354 342

Finansnetto             -15 -13
Skatt             -85 -83
Periodens resultat             255 246 
      
Rörelsekapital, genomsnitt 
för perioden 484 467 974 893 1 719 1 581 380 176 422 372 1 023 828 5 002 4 318
Koncernelimineringar             -2 -4
Totalt genomsnittligt        
rörelsekapital             4 697 4 313  
   

9 månader Norden Central- Södra Östra Afrika Asia Koncernen
mkr  europa Europa Europa  Pacific
      
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020  2021 2020

      
Nettoomsättning per 
segment 1 336 1 293 3 015 2 672 4 549 3 857 854 354 788 696 2 370 1 967 12 913 10 839 
- varav Kommersiell och 
industriell kyla 708 765 1 695 1 496 1 544 1 362 290 245 532 486 814 755 5 584 5 109 
- varav HVAC 494 403 1 244 1 073 2 565 2 117 549 94 133 131 1 061 797 6 047 4 615 
- varav OEM 134 125 77 103 439 378 15 14 122 79 495 415 1 282 1 115  
 
Internförsäljning mellan 
segment             -279 -185  
Nettoomsättning             12 633 10 654 
              
Rörelseresultat per 
segment 171 156 239 207 380 300 113 31 60 39 153 110 1 116 843
Koncerngemensamma 
kostnader             -81 -63
Rörelseresultat             1 035 780

Finansnetto             -47 -42
Skatt             -242 -190
Periodens resultat             747 548
             
Rörelsekapital, genomsnitt 
för perioden 461 518 911 951 1 518 1 495 363 181 409 431 943 869 4 606 4 445 
Koncernelimineringar             -1 -3
Totalt genomsnittligt             4 604 4 441
rörelsekapital             

Beijer Ref AB
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Första kvartalet 
Den tjeckiska koncernen Sinclair Global 
group ingår i Beijer Ref koncernen sedan 
1 januari 2021. Sinclair ägs till 85% med 
option att förvärva resterande andel, köp- 
och säljoption har utfärdats med start 
i april 2023. Sinclair har huvudkontor i 
Brno, Tjeckien med försäljningskontor i 
Slovakien, Ungern, Österrike och Kroa-
tien. Bolaget har ca 110 anställda med en 
årsomsättning om knappt 500 mkr och 
god lönsamhet. Köpeskillingen uppgår 
till 228 mkr och förvärvade nettotillgång-
arna uppgår till 128 mkr, vilket ger ett 
övervärde om 100 mkr. Övervärdet består 
främst av synenergieffekter och merpar-
ten avser goodwill, och en mindre del har 
allokerats till immateriella tillgångar som 
kundlistor. Förvärvskostnaden uppgår till 
0,7 mkr. Upprättad förvärvskalkyl är preli-
minär. Sinclair group har sedan förvärvet 
bidragit till koncernens omsättning med 
412 mkr och 67 mkr till rörelseresultatet. 

I slutet av januari förvärvades 100% av 
aktierna i Complete Air Supply (CAS) i Aus-
tralien. Bolaget är verksamt inom HVAC 
och har ett sortiment som kompletterar 
våra befintliga bolag i Australien. CAS har 
en årlig omsättning på ca 140 mkr, med 
40 anställda fördelat på 2 filialer. Bolaget 
ingår i bolagets redovisning från den 1 
februari 2021. Köpeskillingen uppgår till 
58 mkr och nettotillgångarna uppgår till 
31 mkr. Förvärvskostnaderna uppgår till 

Företagsförvärv 

Bolaget gör vid varje förvärv en väsentlighetsbedömning baserat på omsättning, produktområde och marknad. Vår bedömning är att ett förvärv är 
väsentligt i de fall omsättningen i det förvärvade bolaget överstiger 5% av total omsättning. Under årets första nio månader  har 7 företagsförvärv 
tillkommit i koncernens räkenskaper vilka var för sig har bedömts som oväsentliga. Information om förvärven lämnas nedan.

0,3 mkr. Av övervärdet om 27 mkr avser 
25 mkr goodwill i form av synergieffekter 
och resterande är allokerat som immate-
riell tillgång relaterat till kundlistor. Upp-
rättad förvärvskalkyl är preliminär. CAS 
har sedan 1 februari 2021 bidragit med 
98 mkr till omsättningen och med 8 mkr 
till rörelseresultatet. 

Beijer Ref förvärvade 60% av aktierna i 
Coolair Tyskland i slutet av februari. En 
köp- och säljoption har utfärdats om att 
förvärva resterande andel inom de kom-
mande åren. Coolair ingår i koncernens 
räkenskaper från 1 mars. Coolairs årsom-
sättning uppgår till ca 100 mSEK och har 
drygt 25 anställda. Köpeskillingen uppgår 
till 37 mkr och förvärvade nettotillgångar 
uppgår till 4 mkr. Förvärvskostnaderna 
för Coolair uppgår till 0,4 mkr. Av övervär-
det om 33 mkr avser ca 30 mkr goodwill 
i form av synergieffekter och resterande 
är allokerat som immateriell tillgång re-
laterat till kundlistor. Upprättad förvärv-
skalkyl är preliminär. Coolair har sedan 
förvärvet bidragit med 69 mkr till omsätt-
ningen och med 6 mkr till resultatet.

Andra kvartalet
Under slutet av andra kvartalet förvär-
vades tillgångarna i det australiensiska 
företaget, Industrial Refrigeration Com-
ponents (IRC). IRC har integrerats i vårt 
befintliga bolag, Beijer Ref Australia. År-
somsättningen uppgår till ca 20 mkr med 

två anställda och kommer att ha en min-
dre påverkan på koncernens resultat. Kö-
peskillingen uppgår till ca 5 mkr, nettotill-
gångarna uppgår till 3 mkr och består av 
varulager. Övervärdet om ca 2 mkr avser 
goodwill i form av synergieffekter. IRC har 
sedan juni bidragit med 5 mkr till omsätt-
ningen och 1 mkr till rörelseresultatet. 

Tredje kvartalet
Kvartalet inleddes med att öka innehavet 
i det danska miljövänliga kylteknikbola-
get Fenagy A/S. Med en investering om 
totalt 38 mkr är Beijer Ref  majoritetsäga-
re med drygt 50%   och ingår i koncernens 
räkenskaper från 1 juli.  Förvärvade net-
totillgångar uppgår till 12 mkr och över-
värde om 26 mkr består är relaterat till 
förvärvad miljövänlig teknik. Bolaget är 
ett nystartat bolag och har sedan förvär-
vet bidragit med 14 mkr till omsättningen 
och inget till resultatet.  

I slutet av juli förvärvades 100% av Froid 
et Clim Distribution (FCD) och ingår se-
dan dess i koncernens räkenskaper. FCD 
är ett HVACR- distributionsföretag med 
verksamhet i Nya Kaledonien. Bolaget 
har ca 20 mkr i årsomsättning med god 
lönsamhet och 5 anställda. Köpeskilling-
en uppgick till 17 mkr med nettotillgångar 
om 10 mkr. Merparten av övervärdet av-
ser synenergieffekter och har allokerats 
till goodwill. Förvärvet har bidragit med 
3 mkr till omsättningen och 0,5 mkr  till 
rörelseresultatet. 

Per 1 september förvärvades 100% av det 
Australienska klimat- och ventilationsfö-
retaget Armcor. Bolaget har en årsom-
sättning om 105 mkr med god lönsamhet, 
antal anställda uppgår till 37. Bolaget för-
värvades för 129 mkr med nettotillgångar 
om 38 mkr. Övervärdet har främst alloke-
rats till goodwill och består av ny kompe-
tens och marknad. Bolaget har bidragit 
med 8 mkr till omsättningen och drygt 1 
mkr till rörelseresultatet.

Efter kvartalets utgång

Konkurrensverket i Rumänien har utan 
förbehåll godkänt förvärvet av Inventor 
och det ingår i Beijer Ref från oktober 
2021. Avtalet om att förvärva 80% av 
aktierna i luftkonditioneringsföretaget 
Inventor AG i Grekland, med försäljnings-
kontor i Rumänien, tecknades i juli 2021. 
Bolaget omsätter ca 750 mkr och har ett 
80-tal anställda. Detta blir Beijer Refs 
38:e land och ett viktigt komplement till 
koncernens befintliga produktportfölj.

Företagsförvärv Q3
2021

Q3
2020

Verkligt värde redovisat i koncernen:

Goodwill 277 102

Kundlistor 27 18

Materiella anläggningstillgångar 19 15

Uppskjuten skattefordran 7 6

Varulager 218 84

Övriga omsättningstillgångar 88 72

Likvida medel 61 31

Uppskjuten skatteskuld -7 -11

Avsättning -1 − 

Övriga rörelseskulder -139 -105

Summa identifierbara nettotillgångar 549 211

Innehavare utan bestämmande inflytande -37 − 

Effekt på kassaflödet

Köpeskilling -512 -211

Ej betald köpeskilling 55 − 

Likvida medel i förvärvade bolag 61 31

Summa -396 -180
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag, Mkr 9 mån 2021 9 mån 2020 Helår 2020

Rörelsens intäkter − 1 54
Rörelsens kostnader -79 -55 -79
Avskrivningar -3 -2 -3
Rörelseresultat -82 -57 -28

Finansnetto -5 -39 10
Resultat från andelar i koncernföretag 588 20 21
Resultat före bokslutsdispositioner 501 -76 3

Bokslutsdispositioner − − 53
Resultat före skatt 501 -76 55

Skatt 14 20 -7
Periodens resultat 515 -55 48

Moderbolagets balansräkning i sammandrag, Mkr 30 sep 2021 30 sep 2020 31 dec 2020

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 6 6 6
Materiella anläggningstillgångar 5 4 5
Finansiella anläggningstillgångar 4 328 3 951 3 891
Omsättningstillgångar 1 194 702 763
Summa tillgångar 5 533 4 663 4 665

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 1 848 1 686 1 789
Långfristiga skulder 3 424 2 737 2 682
Kortfristiga skulder 262 240 194
Summa eget kapital och skulder 5 533 4 663 4 665
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Förändring i procent.

Resultat efter skatt (för respektive 
period) 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 (för respektive period) 
i procent av genomsnittligt operativt 
kapital.

Resultat före skatt plus finansiella kost-
nader (för respektive period) i förhållan-
de till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar på immateriella anlägg-
ningstillgångar. Syftet med att redovisa 
EBITA är att koncernen betraktar det 
som ett relevant mått för en investerare 
som vill förstå resultatgenereringen före 
investeringar i immateriella
anläggningstillgångar.

Rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar på materiella och imma-
teriella anläggningstillgångar. 

Eget kapital före / efter utspädning i 
förhållande till genomsnittligt antal 
utestående aktier.

Räntebärande skulder minskat med likvi-
da medel inklusive kortfristiga placering-
ar. Vi anser att nettoskulden är använd-
bart för användarna av den finansiella 
rapporten som ett komplement för att 
bedöma möjlighet till utdelning, att ge-
nomföra strategiska investeringar samt 
att bedöma koncernens möjligheter att 
leva upp till finansiella åtaganden.

∆% 

Avkastning på 
eget kapital

Avkastning på 
operativt kapital

Avkastning på 
sysselsatt kapital

EBITA 

EBITDA

Eget kapital per aktie
före / efter utspädning

Nettoskuld/Net debt

Ekonomiska 
definitioner

För mer detaljer inklusive beräkningar, se www.beijerref.com/sv/alternativa-nyckeltal/

Nettoskuld i förhållande till rullande 12 
månaders EBITDA.

Sysselsatt kapital minus likvida medel, 
finansiella tillgångar och andra räntebä-
rande 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 före/efter 
utspädning.

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 nettoom-
sättning.

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 för-
hållande till balansomslutningen.

Balansomslutning med avdrag för icke 
räntebärande skulder och uppskjuten 
skatteskuld.

Net debt/EBITDA

Operativt kapital

Organisk 
förändring

R12

Resultat per aktie
före / efter utspädning

Räntebärande 
skulder

Räntetäcknings-
grad

Rörelsemarginal

Skuldsättningsgrad

Soliditet

Sysselsatt kapital
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ARW

Chiller

CO2-
ekvivalent

F-gaser

GWP

HCFC

HFC

HFO

HORECA

HVAC

OEM

Transkritiskt

Air Condition & Refrigeration 
Wholesale - kylgrossistverksamhet 
inom luftkonditionering och kyla.

Vätskekylaggregat.

Mått på utsläpp av växthusgaser 
och hur mycket koldioxid som 
behövs för att ge samma verkan 
på klimatet.

Syntetisk gas som innehåller flour, 
exempelvis HCFC och HFC.

Global Warming Potential, mäter 
påverkan av växthuseffekten.

HydroChloroFluoroCarbons, 
klorfluorkolväten, som påverkar 
ozonskiktet och som bidrar till den 
globala uppvärmningen. 

HydroFluoroCarbons, fluorerade 
växthusgaser som bidrar till den 
globala uppvärmningen.

HydroFluoroOlefins, syntetiska 
miljövänliga köldmedier.

Hotell, Restaurang, Catering

Heating, Ventilation, Air Conditio-
ning - värme, ventilation, luftkondi-
tionering.

Original Equipment Manufacturer, 
egen produkttillverkning.

Värmeöverföring med gaskylare.

Afrika

Asia Pacific

Centraleuropa

Norden

Södra Europa

Östra Europa

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

Australien, Indien, Kina, Malaysia,  
Nya Zeeland, Singapore, Thailand

Belgien, Irland, Nederländerna, 
Schweiz, Tyskland, Storbritannien

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Frankrike, Italien, Portugal, 
Spanien

Estland, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Polen, Rumänien, 
Slovakien, Tjeckien, Ungern

Branschtermer Geografiska områden

CSR

KPI

PIM

Corporate Social Responsibility,
företagens sociala ansvar.

Key Performance Indicator,
nyckeltal.

Product Information Management,
central hantering av produktinfor-
mation som krävs för att mark-
nadsföra och sälja produkterna 
genom en eller flera distributions-
kanaler.

Övrigt
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Kort om Beijer Ref 
Beijer Ref-koncernen är fokuserad på handels- och distributörs-
verksamhet inom kylprodukter, luftkonditionering och värme-
pumpar. Produktprogrammet utgörs huvudsakligen av pro-
dukter 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 kun-
skap och erfarenhet om marknaden samt tillhandahålla effektiv  
logistik och lagerhållning.

Verksamheten bedrivs regionvis inom Beijer Ref som inne fattar 
Beijer Ref ARW (Air condition, Refrigeration, Wholesale) och 
Toshibas distributionsverksamhet inom luftkonditionering och 
värme. Beijer Ref-koncernen är en ledande aktör i Europa inom  
kylområdet och har en betydande position inom luft -
konditionering i Europa. Verksamheten är indelad i sex  
geo grafiska segment: Norden, Södra Europa, Central europa, 
Östra Europa, Afrika samt Asia Pacific. Tillväxt sker både  
organiskt och genom förvärv av företag som kompletterar  
nuvarande verksamheter.

Stortorget 8, 211 34 Malmö
Telefon 040-35 89 00

Organisationsnummer 556040-8113

www.beijerref.com

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 efter-
frågan på det södra halvklotet är som störst under första och 
fjärde kvartalet. 

Finansiell kalender

• Delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 publiceras 
  den 27 januari 2022.

• Årsredovisning för 2021 publiceras 17  mars 2022.

• Årsstämma äger rum 7  april 2022, på Malmö Opera
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