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PRESSRELEASE 2022-02-25 

VBG Group fastställer nytt lönsamhetsmål 

Styrelsen för VBG Group AB (publ) har fastställt ett nytt lönsamhetsmål för 
koncernen. Den nya målsättningen är att nå en EBITA-marginal på minst 
15 procent. Tidigare kommunicerade mål för tillväxt samt utdelningspolicy 
kvarstår. 

VBG Groups ordförande Johnny Alvarsson kommenterar: 

- Att vi ökar ambitionen beträffande koncernens resultatutveckling ligger i linje med den 
uppdaterade strategiplan som beslutades under 2021. Lönsamhetsmålet är fullt 
realistiskt baserat på den goda lönsamhet koncernen visat de senaste åren. 

VBG Groups finansiella mål utgörs av: 

Lönsamhetsmål: Målsättningen för koncernen är att nå en EBITA-marginal på minst 15 
procent. 

Tillväxtmål: Koncernens mål är att nå mer än 10 procent i genomsnittlig årlig 
omsättningstillväxt över en femårsperiod, varav mer än 5 procent faktisk organisk tillväxt 
och mer än fem procent strukturell tillväxt. 

Utdelningspolicy: Koncernens utdelningspolicy säger att VBG Group ska i normalfallet 
dela ut 30 procent av nettovinsten till aktieägarna. Utdelningen ska reflektera styrelsens 
uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt. 

VBG Group avser vidare att återkomma med uppdaterade icke finansiella hållbarhetsmål 
under innevarande år. 

Kontakt  
Anders Birgersson, Vd och koncernchef  
Telefon: 0521-27 77 67  
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com 
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VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, 
Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power 
Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns 
idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.  
 
Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022, klockan 08:00 CET. 


