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Pressmeddelande 
Stockholm den 21 september 2021 

 
 
Husqvarna Group ser möjlig negativ finansiell effekt 
2022 på grund av konflikt med leverantör  
 
Briggs & Stratton LLC (B&S) har informerat Husqvarna Group att företaget endast kommer att leverera 
en mycket liten andel av de motorer för åkgräsklippare som Husqvarna Group tidigare beställt inför 
säsongen 2022, främst för Nordamerika. I detta sena skede är Husqvarna Groups möjligheter att 
säkra alternativa motorleveranser inför 2022-säsongen extremt begränsade. Husqvarna Group har 
därför igår, i syfte att skydda sina kunder och sin verksamhet, lämnat in en stämningsansökan i 
delstaten South Carolina för att tvinga B&S att leverera alla motorer som täcks av dessa beställningar. 
 
I värsta fall kan bristen på motorer resultera i en förlust av nettoförsäljning motsvarande omkring  
2 miljarder kronor, främst under 2022 med begränsad effekt under fjärde kvartalet 2021. Husqvarna 
Group är dock optimistiska att den legala processen ska nå ett tillfredsställande resultat, vilket skulle 
innebära att effekten på verksamheten, leverantörer, kunder och finansiellt resultat blir begränsad eller 
helt uteblir. Givet det tidiga skedet i förhandlingarna och de många möjliga utfallen är det för tidigt att 
uppskatta den sannolika effekten på rörelseresultatet till följd av denna konflikt. Det är dock värt att 
notera att de påverkade produktkategorierna har en lägre lönsamhet än koncernens genomsnitt.  
 
Husqvarna Group kommer att ge en uppdatering om denna fråga i anslutning till rapporten för det 
tredje kvartalet 2021, som kommer att publiceras den 20 oktober 2021. 
 
 
För ytterligare information, kontakta:  
Investerare: Johan Andersson, Vice President Investor Relations, +46 702 100 451 eller 
ir@husqvarnagroup.com   
Media: Åsa Larsson, Husqvarnas pressavdelning, +46 8 738 9080 eller press@husqvarnagroup.com 
 
 
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2021 kl. 08.00 CET. 
 
 
Husqvarna Group 
Husqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och 
trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. 
Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg 
för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, 
Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till 
konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2020 uppgick till 42 miljarder kronor 
och koncernen har cirka 12 400 medarbetare i 40 länder. 


