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OM DOMETIC 
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning, 
Säkerhet & Trygghet och Hygien & Sanitet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och 
Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar 
samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 
28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt 
nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en 
nettoomsättning på omkring 18,0 Mdr för år 2018 och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

 

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2019 
 

• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 4 650 Mkr (4 442), vilket är en ökning med 5% varav -6% var 
organisk tillväxt. 

• Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 818 Mkr (761), vilket motsvarar 
en marginal på 17,6% (17,1%). 

• Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 618 Mkr (638), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,3% 
(14,4%).  

• Det fanns inga jämförelsestörande poster under kvartalet (-). 

• Kassaflödet för kvartalet uppgick till 1 233 Mkr (-116).  

• Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 84 Mkr (-27). 

• Kvartalets resultat uppgick till 344 Mkr (375). 

• Resultatet per aktie uppgick till 1,16 kr (1,27). 

 
 

STARK RESULTAT UNDER ETT UTMANADE KVARTAL  

“Det första kvartalet 2019 är ett bevis på att Dometic står starkt även under utmanande marknadsförhållanden inom RV OEM. Det 
här var ett av de svåraste kvartalen för oss på länge, både sett till marknadsutvecklingen och med tanke på den starka 
jämförelseperioden. Rörelse- och EBITDA-marginalerna fortsatte inte desto mindre att ligga på en bra nivå och vi såg en 
förbättring inom två av tre regioner. Verksamheterna utanför RV OEM växte med 7% procent, med särskilt god utveckling inom 
Marine. Den totala försäljningstillväxten uppgick till 5 procent, varav -6 procent utgjordes av organisk tillväxt.  
 
Vi är nöjda över att, för första gången i Dometics historia som ett börsnoterat företag, kunna redovisa ett positivt kassaflöde för 
det första kvartalet. Det är resultatet av ett hårt och fokuserat arbete inom hela organisationen. 
 
Det operativa kassaflödet uppgick till 84 Mkr, jämfört med -27 Mkr under samma kvartal förra året. Kassaflödet fortsätter att vara 
ett viktigt fokusområde även framöver. Nettoskulden i förhållande till EBITDA var 2,95x i slutet av kvartalet. 
 
Vår prognos för 2019 ser oförändrad ut med en organisk försäljningstillväxt som förväntas vara svagt positiv med en 
rörelsemarginal på nära 15 procent. Nettoskulden i förhållande till EBITDA förväntas ligga runt 2,0x vid slutet av 2019”. 
 

Juan Vargues, VD och Koncernchef 

 

PRESENTATION AV RAPPORTEN 
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 26 april 2019 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD 
och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.  

Sverige: +46 8 505 58 357 
UK:  +44 333 300 9272 
US:  +1 646 722 4904 
 
 

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com. 
 
 
Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 
26 april 2019, kl. 08:00 CEST. 

 
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA 
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications 
Tel: +46 8 501 025 46  
Email: ir@dometic.com 

http://www.dometic.com/
mailto:ir@dometic.com

