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Pressmeddelande                                                         21 april, 2022  

 
 
BE Group Q1 2022 
 
Första kvartalet 
  

• Nettoomsättningen ökade med 68% till 1 845 MSEK (1 100) 

• Underliggande rörelseresultatet ökade till 180 MSEK (68) 

• Rörelseresultatet ökade till 184 MSEK (86), inklusive lagervinster om 4 MSEK (18) 

• Resultat efter skatt ökade till 148 MSEK (63) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 108 MSEK (60) 

• Resultat per aktie ökade till 11,41 kr (4,88) 

• Under kvartalet tecknades avtal om förvärv av inkråmet av Hercules armeringsfabrik 
från Hercules Grundläggning AB, ett dotterbolag inom NCC. Förvärvet förväntas 
avslutas under andra kvartalet 2022 
 

VDs kommentar 
Fortsatt höga stålpriser och god kostnadskontroll gör att BE Group återigen levererar ett starkt 
kvartal. Rörelsemarginalen ökade till 10,0% vilket med god marginal är den bästa som 
levererats för det första kvartalet sedan börsintroduktionen 2006. 
 
Jämfört med motsvarande kvartal 2021 gick nettoomsättningen upp med 68% och det 
underliggande rörelseresultatet ökade till 180 MSEK (68). Stigande stålpriser medförde 
lagervinster på 4 MSEK (18) och rörelseresultatet ökade till 184 MSEK (86). 
 
Kriget i Ukraina och stålprisutvecklingen 
Kriget i Ukraina är fruktansvärt. Det innebär ett stort mänskligt lidande och massförstörelse av 
byggnader och infrastruktur. Återställandet av skadorna kommer att kräva mycket insatser 
både i form av arbetskraft och material och detta tillsammans med ökade försvarsanslag i hela 
världen kommer göra stål både eftertraktat och dyrbart. 
 
Ryssland och Ukraina är stora producenter av järnmalm och andra insatsvaror och europeiska 
producenter importerar delar av sitt behov av kol från Ryssland. I tillägg kommer en stor del av 
Europas gas från Ryssland. Kriget har påverkat och kommer att fortsätta påverka den 
europeiska stålmarknaden genom bland annat kraftiga prisökningar. Det föreligger absolut en 
risk att radikalt höjda priser kan leda till att investeringar bordläggs. Minskad efterfrågan kan 
då kompensera det minskade utbudet på grund av frånvaro av material från Ryssland och 
Ukraina. 
 
Drygt 10% av BE Groups totala stålinköp 2021 kom från ryskkontrollerade stålproducenter och 
BE Group upphörde omedelbart med beställningar och betalningar till bolag som omfattas av 
globala sanktioner. Vi följer utvecklingen noga och ser över vad som kan göras proaktivt för att 
säkra leveransen av stål och säkra vår förmåga att stödja våra kunder under dessa 
utmanande tider. 
 
Inkråmsförvärv av Hercules armeringsfabrik 
Den 25 mars annonserades att BE Group tecknat avtal om att förvärva inkråmet av Hercules 
armeringsfabrik från Hercules Grundläggning AB, ett dotterbolag inom NCC. Förvärvet stärker 
BE Groups erbjudande inom armering i Sverige och innebär att produktions- och 
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lagringskapacitet tillförs i nära anslutning till vår anläggning i Norrköping. I förvärvet ingår 
maskiner, lager, personal och hyreskontrakt för armeringsfabriken samt ett flerårigt 
samarbetsavtal på armering med NCC. Tillträde sker under andra kvartalet. 
 
Framtiden 
Omvärldsläget gör det svårt att sia om framtiden. Det vi vet är att stålpriserna kommer att ligga 
på en hög nivå under andra kvartalet och vi ser på kort sikt inte någon nedgång i efterfrågan. 
Detta innebär att det finns goda förutsättningar för BE Group att leverera ett väsentligt bättre 
andra kvartal jämfört med årets första kvartal. 
 
Utöver att följa utvecklingen noga och hålla örat väldigt nära marken fortsätter BE Group att 
bygga vidare på ett bra och långsiktigt lönsamt bolag och skapa en stabil grund för framtiden. 
Primärt fokus just nu är att säkra leveranser av stål och därmed vår förmåga att stödja våra 
kunder. 
 

Peter Andersson, VD och koncernchef 
 

 
 
Vid frågor, vänligen kontakta: 
Peter Andersson, VD och koncernchef  
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com 
 
Christoffer Franzén, CFO 
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com  
 
 
 
Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-
förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022  
kl. 11.00. 

 
 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och 
aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom 
bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med 
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på 
www.begroup.com. 

mailto:peter.andersson@begroup.com
mailto:christoffer.franzen@begroup.com
http://www.begroup.com/

