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Frågor och svar 
 
Fråga 1: Hur påverkas Trelleborg av pandemins utbredning? 
Svar: Trelleborg påverkas ur flera aspekter och dimensioner av pandemins utveckling. Koncernen 
har under senare delen av kvartalet drabbats alltmer av såväl egna som kunders temporära 
fabriksstängningar. Myndighetsbeslut samt snabba svängningar i efterfrågan påverkar möjligheterna 
att upprätthålla produktionen på en god nivå. Brister i varuförsörjning samt andra faktorer kan 
därutöver leda till störningar i koncernens produktionsanläggningar. Trelleborg övervakar 
utvecklingen noggrant och ser löpande över och anpassar kostnader och produktionskapacitet när 
det så krävs. Samtliga anläggningar har lokala åtgärdsprogram som adresserar deras unika 
situation. Utvecklingen förändras dagligen och är i många avseenden svårbedömd. 
 
Fråga 2: Vilka åtgärder genomför ni nu för att balansera pandemins påverkan på er 
resultatutveckling? 
Svar: Koncernen har genomfört och initierar löpande nya åtgärder för att hantera COVID-19, och 
adresserar såväl kostnader som kassaflöde. Åtgärderna inbegriper fokuserade kostnadsbesparingar 
i form av bland annat arbetstidsförkortningar, varsel och uppsägningar, temporära 
fabriksstängningar, en minskning av investeringar samt ett ökat fokus på rörelsekapitalet.   
 
Fråga 3: Hur är den aktuella situationen vad beträffar produktionen inom koncernen? 
Svar: Det sker förändringar från dag till dag, men per den 31 mars är produktionen igång för den 
absoluta majoriteten av våra tillverkningsenheter och vi klarar av att leverera i stort sett allt som våra 
kunder efterfrågar. Det är ett fåtal fabriker som är nedstängda, och då främst på grund av 
myndighetsbeslut samt i något enstaka fall där vi har beslutat om temporära stängningar för att 
justera för kunders nedstängningar av sina produktionsenheter. Ett antal fabriker tillverkar med 
reducerad kapacitet.  
 
Fråga 4: Hur ser ni på utvecklingen för koncernen under det första kvartalet 2020? 
Svar: Den organiska försäljningen för Trelleborg har påverkats negativt av pandemin, framför allt 
under den senare delen av kvartalet. Koncernen har fortlöpande initierat åtgärder för att balansera 
utvecklingen vilket medfört att resultatutveckling samt kassaflöde har varit förhållandevis stabila 
trots den vikande försäljningen. 
 
Fråga 5: Hur ser utvecklingen ut för era affärsområden? 
Svar: Trelleborg Industrial Solutions har, utöver pandemin, under det första kvartalet påverkats 
negativt av strejker i produktionsanläggningar i Turkiet och Frankrike. Strejkerna, som avslutades 
efter ett fåtal dagar, har påverkat försäljningen och resultatet negativt under kvartalet i delar av 
affärsområdet. Efterfrågan från generell industri har under kvartalet varit förhållandevis god, men 
under den senare delen av kvartalet upplevdes en betydande nedgång och ökad osäkerhet. 
 
Trelleborg Sealing Solutions har under kvartalet generellt haft en förhållandevis god orderingång, 
men försäljningen har under den senare delen av kvartalet påverkats negativt av en vikande 
efterfrågan och ökad osäkerhet. Affärsområdet påverkades i februari av fabriksstängningar i Kina, 
men produktionen är sedan flera veckor igång med en mer normaliserad orderingång i regionen. 
 
Trelleborg Wheel Systems påverkas fortsatt av en dämpad lantbruksmarknad, och den organiska 
utvecklingen ligger ungefär i nivå med det fjärde kvartalet 2019. Vår tillverkning har därutöver 
påverkats av diverse myndighetsbeslut i en del länder. Under slutfasen av kvartalet har OE-
tillverkare av lantbruksmaskiner aviserat temporära stängningar av tillverkningsenheter, vilket 
kommer påverka affärsområdets försäljning. 
 
Verksamheter under utveckling har under den senare delen av kvartalet påverkats av en del 
temporära fabriksstängningar, för att parera kunders produktionsstopp och följa myndighetsbeslut. 
Inom koncernens offshoreverksamhet har försäljningen varit god under kvartalet, jämfört med 
motsvarande period föregående år. Under den senare delen av kvartalet har dock oljepriset fallit 
signifikant, vilket kan leda till en förändrad marknadssituation. Verksamheten inom tryckdukar har 
upprätthållit produktionen på en relativt god nivå och påverkats förhållandevis lite under kvartalet. 
 
  



 
 
 
Fråga 6: Kommer ni tvingas att avskeda ett stort antal anställda? 
Svar: Den risken beror naturligtvis på hur länge den aktuella situationen varar. Vi har redan 
permitterat och varslat en del anställda, och det kommer givetvis att bli fler om pandemins effekter 
på samhället blir långvarig. 
 
Fråga 7: Hur ser ni på investeringstakten framöver? 
Svar: Vi har beslutat att temporärt minimera icke-kritiska nyinvesteringar, tills vi får en högre 
visibilitet i intjäningen. 
 
Fråga 8: Hur har er flexibilitet i produktionen förändrats sedan finanskrisen 2008–2009? 
Svar: Trelleborg har en avsevärt mindre exponering till fordonsindustrin idag, samtidigt som vi 
verkar som en global aktör i fler mindre nischer. Vi har också en större andel trading av tredje-parts 
produkter, och en något högre andel temporärt anställda än under finanskrisen. Allt detta bedömer 
vi ha skapat en större flexibilitet än vad som var fallet under 2008. 
 
Fråga 9: Har ni några kovenanter på era lån, och i så fall hur ser den/de ut? 
Svar: Majoriteten av våra banklån utgörs av två syndikerade revolverande kreditfaciliteter som 
förfaller 2024 respektive 2025. Tillsammans uppgår dessa två kreditfaciliteter till cirka 14 miljarder 
kronor, varav drygt 10 miljarder kronor är outnyttjade per idag. 
 
Båda faciliteterna innehåller samma finansiella villkor, dvs. att koncernens nettoskuldsättningsgrad 
inte får överstiga 150 procent. Definitionen av nettoskuld i låneavtalen exkluderar pensionsskulder 
samt alla leaseskulder som skulle redovisas som operationella leasingavtal i enlighet med GAAP 
som gällde före den 1 januari 2019. 
 
Vid årsskiftet uppgick koncernens eget kapital till 29 226 miljoner kronor, och en nettoskuld, 
exklusive påverkan från IFRS 16 samt pensionsskuld, till 11 961 miljoner kronor. Med denna 
definition uppgick nettoskuldsättningsgraden vid årsskiftet till 41 procent. 
 
Fråga 10: Har ni några kovenanter utöver den som är aktuell för de syndikerade lånen? 
Svar: Koncernen har ett långfristigt lån om 150 miljoner euro hos Nordiska Investeringsbanken som 
innehåller samma finansiella villkor. Övriga lånefaciliteter innehåller inte några kovenanter. 
 
Fråga 11: Hur ser er likviditet ut? 
Svar: Trelleborg har en god likviditet och vi har under den senaste tiden ett ökat fokus på 
likviditetshantering i alla dess aspekter och dessutom säkerställt en tillgänglig och utökad central 
likviditet för att skapa en större flexibilitet.  
 
Fråga 12: Varför föreslår ni en halverad utdelning jämfört med ert tidigare förslag? 
Svar: Det är ett resultat av att koncernen följer en försiktighetsprincip. Styrelsen och 
koncernledningen har stor förståelse för att en del aktieägare kan bli besvikna men som inte undgått 
någon är den uppkomna situationen unik och fler kan säkert uppskatta att vi tar det säkra framför 
det osäkra och avvaktar den framtida marknadsutvecklingen. Vi har också tydligt kommunicerat att 
det är styrelsens ambition att kalla till extra bolagsstämma senare under året för beslut om 
ytterligare utdelning, om marknadssituationen vid denna tidpunkt har stabiliserats och visibilitet i 
intjäningen har normaliserats. Slutgiltigt beslut kring utdelningen tas av årsstämman.  
 
Fråga 13: Hur ser ni på intjäningen under det andra kvartalet? 
Svar: Trelleborg kommer naturligtvis bli negativt påverkat av pandemins utbredning i samtliga 
geografiska marknader. Men att försöka kvantifiera denna ekonomiska påverkan är inte möjligt. 
Koncernen har emellertid en bred exponering till en rad olika marknadssegment, och vi tillverkar 
lösningar till applikationer som många gånger bedöms som samhällskritiska. 
 
Fråga 14: Kommer Trelleborg ge löpande uppdateringar under den närmaste tiden? 
Svar: Trelleborg går in i tyst period från den 1 april till den 23 april, då kvartalsrapporten publiceras. 
Fram till dess kommer inga ytterligare uppdateringar att ske. 
 
 


