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Den omfattande spridningen av det sk Corona-viruset (covid-19) påverkar nu produktion och försäljning i Duroc-koncernens 

samtliga affärsområden och detta kommer att få väsentliga effekter på vårt resultat från mitten av mars och sannolikt 

också under räkenskapsårets sista kvartal. Duroc står dock väl rustat för att möta dessa exceptionella omständigheter, 

med en stark balansräkning i all väsentlighet uppbyggd av reala tillgångar, och ett omfattande långsiktigt finansieringsavtal, 

vilket idag utnyttjas i begränsad omfattning. 

 

Rapporten för Q3 publiceras den 8 maj. För de två första månaderna i detta kvartal uppgick EBIT-resultatet (siffrorna är 

preliminära och ej reviderade) till ca 30 MSEK, att jämföra med ett resultat för hela Q3 2018/19 om ca 30.5 

MSEK. Koncernens kassaflöde har under innevarande år varit positivt och nettoskulden (inkl. förvärvslikviden för Cotting-

gruppen) har reducerats väsentligt under året.  

 

Störningar i leveranskedjan och de åtgärder som vidtas av myndigheter och regeringar för att bromsa spridningen av covid-

19 skapar för närvarande svårigheter att bedriva en normal verksamhet i flera av koncernens dotterbolag - i detta avseende 

delar vi de erfarenheter och problem som stora delar av västvärldens industrier och näringsliv idag brottas med. I vissa fall 

kommer det erfordras att dotterbolag tillfälligt får stänga ner sin verksamhet. Hittills har detta skett i Cotting-gruppens 

fabrik i franska Nucourt, och planering för neddragning av produktionen pågår även i andra europeiska enheter inom Duroc-

koncernen.  

 

Det är idag, mot bakgrund av den starkt föränderliga situation vi omges av, inte möjligt att på ett realistiskt vis försöka 

bedöma varaktigheten i dessa nödvändiga åtgärder, eller vilka konsekvenser dessa har för verksamhetens löpande resultat 

och utveckling. I Duroc-koncernen finns också enheter vilka bedriver sin verksamhet utan påtagliga störningar. Så har 

exempelvis inom Cotting-gruppen dess belgiska enhet noterat en klar ökning av efterfrågan inom ”medical”-segmentet.  

 

Koncernen är inte verksam inom segment vilka vi bedömer kan drabbas av mer strukturella och långsiktiga skador som en 

följd av de mer akuta problem vi idag ser omkring oss, såsom flygindustrin, turist- och eventnäringen o.d. Kraftigt sjunkande 

oljepriser bedöms också slå igenom i prissättningen på koncernens viktigaste input-råvara Polypropylen (PP). Sjunkande 

priser på PP medger marginalförstärkning i delar av vår Fiber/Garn-verksamhet, samtidigt som en sjunkande 

kapitalbindning frigör likvida medel i verksamheten.  

 

För ytterligare information 
John Häger, koncernchef Duroc, 0702 48 72 99 
 

Denna information är sådan information som Duroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2020 kl. 16:55 

 

http://www.duroc.se/

