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En solid utveckling

Delårsrapport Januari– juni  2021

Q2 The Clean  
Air Company

Kvartal 2, 2021
• Orderingången uppgick till 1 058 Mkr (740), motsvarande en 

valutaneutral tillväxt om 53,5 procent jämfört med samma period 
föregående år. I jämförelse med motsvarande kvartal 2019 ökade 
orderingången valutaneutralt med 9,5 procent.

• Omsättningen uppgick till 977 Mkr (928), motsvarande en valuta-
neutral tillväxt om 13,8 procent jämfört med samma period 
föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 126,3 Mkr (-2,3), vilket gav en 
rörelsemarginal på 12,9 procent (-0,2).

• Justerat rörelseresultat uppgick till 97,4 Mkr (73,0), vilket gav en 
justerad rörelsemarginal på 10,0 procent (7,9). 

• Resultat efter skatt uppgick till 82,7 Mkr (-10,4).

• Resultat per aktie uppgick till 2,36 kr (-0,30).

Januari – juni, 2021
• Orderingången uppgick till 2 093 Mkr (1 735), motsvarande en 

valutaneutral tillväxt om 31,2 procent jämfört med samma period 
föregående år. I jämförelse med motsvarande period 2019 ökade 
orderingången valutaneutralt med 9,7 procent. 

• Omsättningen uppgick till 1 845 Mkr (1 909), motsvarande en 
valutaneutral tillväxt om 5,3 procent jämfört med samma period      
föregående år.

• Rörelseresultatet uppgick till 213,5 Mkr (61,9), vilket gav en 
rörelsemarginal på 11,6 procent (3,2).

• Justerat rörelseresultat uppgick till 184,8 Mkr (138,1), vilket gav en 
justerad rörelsemarginal på 10,0 procent (7,2).

• Resultat efter skatt uppgick till 139,9 Mkr (23,8).

• Resultat per aktie uppgick till 3,99 kr (0,68).

• Styrelsen föreslår utdelning på 1,00 kr (-) per aktie.
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Återhämtningen fortsätter. Under andra kvartalet ökade både 
omsättning och orderingång med höga tal jämfört med det av pan-
demin så starkt påverkade andra kvartalet 2020. Samtidigt kan jag 
konstatera att vi ligger i linje med nivåerna för motsvarande kvartal 
för två år sedan, då våra marknader befann sig i ett ”normalläge”. Vi har 
utnyttjat den lägre marknadsaktiviteten under pandemin till att lägga 
mer tid på att effektivisera verksamheten. Produktions- och säljpro-
cesser är idag betydligt skarpare, vilket möjliggör snabbare uppväxling 
framöver. Det ska vi dra fördel av när efterfrågan stärks, för att på sikt 
nå högre lönsamhetsnivåer än de 10 procent vi uppnått de senaste tre 
kvartalen. En annan viktig faktor är vårt målmedvetna och framgångs-
rika arbete för att stärka kassaflödet. Vi har idag en balansräkning som 
inte bara möjliggör investeringar i tillväxtfrämjande aktiviteter utan 
också lämnar utrymme för att återgå till vår utdelningspolicy. Styrel-
sen föreslår att 1,00 Kr per aktie delas ut, motsvarande 31,8 procent av 
nettovinsten efter skatt för räkenskapsåret 2020. 

Digitaliseringen öppnar för ökat värdeskapande och vi har idag ett 
starkt erbjudande inom området. Vi gör det enklare att göra affärer 
med oss och möjliggör samtidigt för kunderna att stärka sin konkur-
renskraft genom övervakning av uppkopplade system i realtid och 
andra digitala eftermarknadstjänster. Vi erbjuder helt enkelt kunderna 
att framtidssäkra sina verksamheter. Vi är längst fram i utveckling-
en med världsledande teknologier för att mäta och kontrollera gaser 
och partiklar, och jag kan konstatera att vårt digitala erbjudande blivit 
synonymt med modern luftrening.

UTVECKLINGEN INOM DIVISIONERNA
Aktiviteten hos våra kunder ökar trots att restriktioner fortfarande 
präglar många marknader. Bakom detta ligger uppdämda investe-
ringsbehov och ökad framtidsoptimism. Vi har dock en bit kvar till nivå-
erna före pandemin. Det är framför allt avsaknaden av större projekt 
på marknaden som påverkar. Detta är extra tydligt inom Nederman 
Process Technology. Divisionen uppvisar för närvarande en växande 
orderingång men tiden från order till projektstart kan vara lång. Dess-
utom påverkas många av kunderna av ökad osäkerhet kring stigande 
priser på material och transporter.

Även om våra tre övriga divisioner också påverkas av faktorer såsom 
stigande materialpriser och osäkerhet kring försörjningskedjan har 
de en annan typ av affär som snabbare kunnat dra fördel av åter-
hämtningen i efterfrågan. Under andra kvartalet noterade exempel-
vis Nederman Monitoring & Control sin högsta lönsamhetsnivå för 
ett enskilt kvartal, med en justerad ebita-marginal på imponerande 
23,5 procent. Även Nederman Extraction & Filtration Technology och 
Nederman Duct & Filter Technology uppvisade hög lönsamhet och 
med god tillväxt på de flesta marknader. Kostnadseffektiva processer 
kombinerat med fullt fokus på våra ledande digitala lösningar möjlig-
gör en fortsatt förstärkning av lönsamheten trots utmaningar i form 
av negativa valutaeffekter, fortsatta nedstängningar och anpassning 
till snabbt stigande råvaru- och fraktpriser. Vi har varit framgångsrika 
i detta arbete under den första halvan av 2021 men mer kommer att 
krävas framöver.  

UTSIKTER 
Vi är försiktigt optimistiska inför kommande kvartal. Vår basaffär och 
ett starkt digitalt erbjudande gör att vi hävdar oss väl på nuvarande 
marknad, samtidigt som de stora projekten dröjer. På kort sikt pressar 
stigande råvarupriser vinstmarginalerna och denna negativa påver-
kan förväntas fortsätta i det tredje kvartalet. Vi räknar med att ned-
stängningar och restriktioner får allt mindre påverkan på våra kunders 
kortsiktiga investeringsvilja men kan vara dämpande på vissa enskilda 
marknader. Ökad risk för handelsoro och annan geopolitisk osäkerhet, 
samt problem med tillgång på råvaror och transporter är samtidigt fak-
torer som kan påverka kundernas långsiktiga investeringsbeslut. Vi 
följer utvecklingen noga för att ytterligare kunna accelerera vår verk-
samhet vid rätt tidpunkt. 

Q2 INTERVJUN MED SVEN KRISTENSSON  
Se intervjun på Nedermans YouTube-kanal. 
Playlist: Financial reports  

Sven Kristensson 
Verkställande direktör
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Fortsatt återhämtning  
och stark lönsamhet 
Nederman stärkte sina positioner ytterligare under 
andra kvartalet, där tre av fyra divisioner uppvisade 
hög lönsamhet och god försäljningstillväxt. Koncer-
nens justerade rörelseresultat ökade till 97,4 Mkr 
(73,0) vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal 
om 10,0 procent (7,9). Även om osäkerheten på våra 
marknader kvarstår är vi försiktigt optimistiska inför 
kommande kvartal.
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Segmentsöversikt
Nederman är organiserat i fyra rörelsesegment. Indelningen är baserad på teknologi, kundstruktur och  
affärslogik med utgångspunkt i koncernens varumärken. Detta innebär att rörelse segmenten är globala.   
Organisationen har fyra övergripande prioriteringar: stärkt lönsamhet, förbättrad effektivitet, utnyttjande  
av digitaliseringens alla möjligheter samt hållbarhet internt och externt.

Nederman Extraction & Filtration Technology utvecklar och säljer 
ett brett utbud av filter och övervakningstjänster, infångningsdon, 
fläktar, högvakuumprodukter och rullar för distribution av vätskor 
och tryckluft. Försäljningen sker både via ett nätverk av partners och 
genom egna säljbolag. Kunderna utgörs av industrier där det före-
kommer olika typer av luftföroreningar som måste tas om hand på ett 
effektivt och säkert sätt.

Nederman Process Technology erbjuder tjänster och filterlösningar 
som ofta är integrerade i kundföretagens produktionsprocesser, där 
de fångar upp skadliga partiklar och gaser, samt annan processkritisk 
utrustning. Försäljningen bedrivs genom egna säljare som har direkt-
kontakt med divisionens kunder. Antalet order är få, men det enskilda 
ordervärdet är högt. Kunderna utgörs av stora företag inom en lång rad 
industrier. 

Nederman Duct & Filter Technology säljer olika typer av rörsys-
tem, ventiler och filterelement för att säkerställa en god luftkvalitet 
inom en rad industrier. Försäljningen bedrivs främst via distribu-
törer, men även internförsäljning till Nedermans övriga divisioner. 
Kunderna finns inom en lång rad industrier, till exempel träbearbet-
ning, cement & betong, fordon, metallbearbetning och återvinning. 

Nederman Monitoring & Control Technology erbjuder avancerad 
mätteknik av gaser och damm samt en IoT-plattform, som består av 
hårdvara och mjukvara som kommunicerar med molnet och förser kun-
derna med information och insikter om kritiska parametrar och proces-
ser. Försäljningen bedrivs genom egna bolag och deras nätverk av dist-
ributörer, samt via övriga divisioner inom Nederman. Divisionen arbetar 
mot ett brett spektrum av industrier som har behov av att kontinuerligt 
kunna övervaka och styra sin produktion och sina processer.

TA BORT % I RUBRIKERNA TABELLEN

                            1 apr-30 jun
Valuta- 
neutral Organisk                             1 jan-30 jun

Valuta- 
neutral Organisk Helår jul-jun

Extern orderingång, Mkr 2021 2020 tillväxt tillväxt 2021 2020 tillväxt tillväxt 2020 12 mån

Nederman Extraction & Filtration Technology   475,2   353,5 42,0% 42,0%   906,1   779,4 24,2% 24,2%   1 589,2   1 715,9

Nederman Process Technology   328,2   176,4 101,2% 101,2%   703,3   511,6 51,5% 51,5%   992,7   1 184,4

Nederman Duct & Filter Technology   114,1   91,9 41,2% 41,2%   224,6   209,3 22,2% 22,2%   402,6   417,9

Nederman Monitoring & Control Technology   140,4   117,7 25,8% 25,8%   259,1   234,3 18,3% 18,3%   495,7   520,5

Totalt Nedermankoncernen   1 057,9   739,5 53,5% 53,5%   2 093,1   1 734,6 31,2% 31,2%   3 480,2   3 838,7

                            1 apr-30 jun
Valuta- 
neutral Organisk                             1 jan-30 jun

Valuta- 
neutral Organisk Helår jul-jun

Omsättning, Mkr 2021 2020 tillväxt tillväxt 2021 2020 tillväxt tillväxt 2020 12 mån

Nederman Extraction & Filtration Technology   444,1   393,1 19,8% 19,8%   840,0   855,3 5,4% 5,4%   1 648,8   1 633,5

Nederman Process Technology   290,3   309,0 3,2% 3,2%   532,6   608,7 -3,5% -3,5%   1 136,8   1 060,7

Nederman Duct & Filter Technology   131,6   114,4 30,3% 30,3%   259,7   246,5 19,6% 19,6%   457,9   471,1

Nederman Monitoring & Control Technology   136,4   131,1 10,4% 10,4%   258,4   239,5 15,7% 15,7%   506,9   525,8

Eliminering -25,6 -19,2 -45,9 -41,1 -75,6 -80,4

Totalt Nedermankoncernen   976,8   928,4 13,8% 13,8%   1 844,8   1 908,9 5,3% 5,3%   3 674,8   3 610,7

                            1 apr-30 jun                             1 jan-30 jun Helår jul-jun
Justerad EBITA, Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Nederman Extraction & Filtration Technology   80,5   42,6   145,1   107,4   221,7   259,4

Nederman Process Technology   1,6   25,6   8,4   34,9   58,1   31,6

Nederman Duct & Filter Technology   24,7   13,0   50,6   28,7   63,9   85,8

Nederman Monitoring & Control Technology   32,0   27,5   53,4   38,1   94,6   109,9

Övrigt - ofördelat -25,7 -20,4 -43,2 -41,3 -86,0 -87,9

Totalt Nedermankoncernen   113,1   88,3   214,3   167,8   352,3   398,8

                            1 apr-30 jun                             1 jan-30 jun Helår jul-jun
Justerad EBITA-marginal 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Nederman Extraction & Filtration Technology 18,1% 10,8% 17,3% 12,6% 13,4% 15,9%

Nederman Process Technology 0,6% 8,3% 1,6% 5,7% 5,1% 3,0%

Nederman Duct & Filter Technology 18,8% 11,4% 19,5% 11,6% 14,0% 18,2%

Nederman Monitoring & Control Technology 23,5% 21,0% 20,7% 15,9% 18,7% 20,9%

Totalt Nedermankoncernen 11,6% 9,5% 11,6% 8,8% 9,6% 11,0%
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Nederman  
Extraction & Filtration Technology
Divisionen utvecklades starkt i kvartalet. Orderingången ökade organiskt med 42,0 procent till 475 Mkr (354) 
och omsättningen steg till 441 Mkr (393). Tillväxten kom från alla försäljningsområden, med det starkaste 
bidraget från produktförsäljning. Ökad försäljning, nya produkter och hög operationell effektivitet bidrog till 
att den justerade ebita-marginalen stärktes till 18,1 procent (10,8).  

UTVECKLING UNDER KVARTALET
Divisionen är Nedermans största verksamhet med cirka 45 pro-
cent av koncernens försäljning. Trots att nedstängningar till följd av 
covid-19-pandemin fortsatt att påverka enskilda marknader uppvisa-
de samtliga regioner organisk tillväxt i både orderingång och försälj-
ning, med EMEA i täten. 

I EMEA, som är divisionens största marknad, var tillväxten stark. Det-
ta omfattar även divisionens partner- och distributörsnätverk, vilket 
bidrog till tillväxt i produktförsäljningen och till en fortsatt positiv 
utveckling av serviceaffären. Vissa marknader, såsom Ryssland och 
Turkiet, kämpar fortfarande med effekterna från pandemin men i all-
mänhet sker en tydlig och snabb återhämtning. Basaffären har varit 
stabil med en bra mix av medelstora projekt och produktförsäljning. En 
större order erhölls från en tillverkare av vindkraftsdelar i Danmark. 

Americas uppvisade solid tillväxt på alla marknader med USA i täten, 
bland annat drivet av en större order från segmentet räddningstjänst. 
I både Kanada och USA bokades dessutom ett flertal medelstora order, 
främst inom träindustrin. Serviceaffären var stark i USA och Mexico och 
produktförsäljningen utvecklades väl på alla marknader. Framgångsri-
ka lanseringar av produkter till segmentet räddningstjänst har genom-
förts och mottagits positivt på marknaden. 

I APAC påverkades flera enskilda marknader av nya restriktioner i spå-
ren av en ökad virusoro, bland annat i Indien och Thailand. I regionen 
som helhet uppvisade divisionen god tillväxt under kvartalet. Austra-
lien levererade ett starkt kvartal med order från både nya och befintliga 
återförsäljare. 

VIKTIGA AKTIVITETER
Försäljningen av SmartFilters fortsatte att öka. Digitaliseringen inom 
produktutvecklingsområdet har samtidigt fortsatt och lansering av 
digitala filter med kompletterande IoT-hårdvara och prenumerations-
tjänster är centralt för att behålla de starka marknadspositionerna.

Det pågår en kraftfull höjning av materialpriserna över hela sortimen-
tet men framför allt i stålportföljen. Under kvartalet har priserna till 
kund justerats för att möta denna utveckling, men det finns fortfaran-
de en viss risk för försämrade marginaler framöver. 

En del av den starka lönsamheten förklaras av den höga effektiviteten 
i divisionens fabriker, vilket gör det möjligt att möta den för närvarande 
starka efterfrågan på stora och medelstora stationära filter. 

Divisionen har varit föremål för granskning av ISO 9001 och ISO 14001 
och godkänts utan kommentar. Det visar att arbetet med att integre-
ra hållbarhet i divisionens kärnprocess fungerar och ger förväntade 
resultat.

OM DIVISIONEN 
Nederman Extraction & Filtration 
Technology utvecklar och säljer ett 
brett utbud av filter och övervak-
ningstjänster, infångningsdon, 
fläktar, högvakuumprodukter och 
rullar för distribution av vätskor  
och tryckluft. 

Varumärke: Nederman

          1 apr-30 jun Valutaneutral Organisk          1 jan -30 jun Valutaneutral Organisk Helår jul-jun

Mkr Not 2021 2020 tillväxt tillväxt 2021 2020 tillväxt tillväxt 2020 12 mån

Extern orderingång   475,2   353,5 42,0% 42,0%   906,1   779,4 24,2% 24,2%   1 589,2   1 715,9

Omsättning 3   444,1   393,1 19,8% 19,8%   840,0   855,3 5,4% 5,4%   1 648,8   1 633,5

Justerad EBITA   80,5   42,6   145,1   107,4   221,7   259,4

Justerad EBITA-marginal 18,1% 10,8% 17,3% 12,6% 13,4% 15,9%
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Nederman  
Process Technology
Divisionen fortsätter sin återhämtning. Jämfört med det svaga andra kvartalet 2020 ökade orderingången 
organiskt med 101,2 procent till 328 Mkr (176) och orderboken har ökat med 170 Mkr sedan årsskiftet.  
Omsättningen uppgick till 290 Mkr (309). Divisionens lönsamhet påverkades positivt av en växande service- 
affär men dämpades samtidigt av den lägre omsättningen och lägre marginaler på levererade projekt.  

UTVECKLING UNDER KVARTALET
Divisionens order är ofta integrerade i stora, komplexa investeringspro-
jekt med långa löptider från beslut till genomförande, vilket innebär att 
den låga orderingången under 2020 fortfarande påverkar divisionens 
försäljningsnivåer. Däremot fortsätter serviceaffären att utvecklas 
positivt i samtliga regioner med ett kontinuerligt ökat intresse för digital 
utrustning för övervakning och kontroll.

Samtidigt karaktäriseras divisionen av kraftigt ökade fraktkostnader 
och färre fraktmöjligheter som försvårat leveransplanering och gjort 
försäljningen mindre förutsägbar. Dessutom kräver försörjningskedjan 
ökad uppmärksamhet då den står inför högre prisnivåer. 

Textilsegmentet, som stod för ungefär hälften av divisionens orderin-
gång under det första halvåret, fortsatte sin återhämtning om än i något 
svagare takt jämfört med det första kvartalet. Kina utvecklades åter 
starkt men den lokala priskonkurrensen är betydande. Indien och Turki-
et var delvis åter nedstängda vilket påverkade verksamheten negativt, 
men divisionen fortsatte att ta flera nya order på den indiska marknaden. 
Serviceförsäljningen utvecklades starkt i kvartalet. Divisionens efter-
marknads- och digitaliseringsinitiativ Digi7 and IoT bidrar till den ökade 
aktiviteten. Prispressen ökar dessutom vikten av att successivt öka 
fokus på service där marginalerna är högre.

I segmentet gjuterier och smältverk medför en stark hållbarhetstrend 
ökad efterfrågan på aluminium och tillhörande aluminiumåtervinning, 
vilket ger en fortsatt växande pipeline för divisionens projekt inom åter-

vinningsindustrin i Europa. Under kvartalet erhölls en större order med 
ett tioårigt servicekontrakt för digital övervakning av uppkopplade sys-
tem. Även detta segment påverkas av stigande råvarupriser, vilket han-
terats i prissättningen mot kund. 

Inga nya stora gjuteriprojekt bokades i EMEA i kvartalet. Däremot boka-
des ett (mindre) projekt i Asien som en del av divisionens globaliserings-
initiativ. Genomförande och bokningar påverkas av att många affärs-
möjligheter främst finns i länder som fortfarande är hårt påverkade av 
pandemin. 

VIKTIGA AKTIVITETER
Divisionen visade ett klart förbättrat rörelsekapital under ytterligare 
ett kvartal, drivet av effektiviseringar och en stark orderingång med för-
skottsinbetalningar. 

Det finns stora utmaningar i försörjnings- och logistikkedjan som en 
effekt av kraftigt stigande priser på material och transporter. Divisio-
nen för en kontinuerlig dialog med sina kunder för att kompensera för 
stigande kostnader i leverantörsledet. En genomgång har gjorts av hela 
orderboken.

Digitaliseringsarbetet är fortsatt prioriterat. En växande andel av  
de system som levereras till kunderna är Insight Ready, det vill säga sys-
tem som kan anslutas till digital övervakning och kontroll. Under det för-
sta halvåret har huvuddelen av dessa omvandlats till prenumerations-
tjänster.

OM DIVISIONEN 
Nederman Process Technology  
erbjuder tjänster och filterlösningar 
som ofta är integrerade i kundföre-
tagens produktionsprocesser, där 
de fångar upp skadliga partiklar och 
gaser, samt annan processkritisk 
utrustning. 

Varumärken: MikroPul, Luwa,  
Pneumafil och LCI

                   1 apr-30 jun Valutaneutral Organisk                                                 1 jan-30 jun Valutaneutral Organisk Helår jul-jun

Mkr Not 2021 2020 tillväxt tillväxt 2021 2020 tillväxt tillväxt 2020 12 mån

Extern orderingång   328,2   176,4 101,2% 101,2%   703,3   511,6 51,5% 51,5%   992,7   1 184,4

Omsättning 3   290,3   309,0 3,2% 3,2%   532,6   608,7 -3,5% -3,5%   1 136,8   1 060,7

Justerad EBITA   1,6   25,6   8,4   34,9   58,1   31,6

Justerad EBITA-marginal 0,6% 8,3% 1,6% 5,7% 5,1% 3,0%
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Nederman  
Duct & Filter Technology
Divisionen fortsätter sin starka återhämtning. Omsättningen fortsatte att öka och orderingången uppvisade 
en organisk tillväxt om 41,2 procent jämfört med det svaga andra kvartalet 2020, och var i nivå med orderin-
gången med motsvarande kvartal 2019. Den justerade ebita-marginalen minskade något jämfört med före-
gående kvartal men nådde ändå höga 18,8 procent (11,4). Priset på stål fortsatte att stiga i alla regioner och 
kräver allt större fokus från organisationen.

UTVECKLING UNDER KVARTALET
Divisionens tillväxt drevs av fortsatt återhämtning på de flesta mark-
nader även om filtermarknaderna med en stor eftermarknadsandel 
uppvisade stagnation efter den tydliga återhämtningseffekten under 
det första kvartalet. USA dominerar divisionens försäljning, men 
expansion sker alltmer geografiskt. 

Nordfab, som säljer olika typer av rörsystem, uppvisade fortsatt stark 
ordertillväxt i samtliga regioner. I USA fortsatte de digitala beställning-
arna att öka, och mellanstora installationer uppvisade en närmast full-
ständig återhämtning, delvis på grund av att tidigare uppskjutna pro-
jekt nu aktiverats. En större order erhölls från ett gruvföretag i Kanada. 

Europa uppvisade en ny rekordnivå i orderingången, drivet av både 
tillströmning av nya kunder och högre genomsnittlig ordervolym från 
befintliga kunder. Även Thailand uppvisade en solid tillväxt i orderin-
gången, främst drivet av export.   

Menardi, som säljer divisionens filterlösningar, uppvisade en svagare 
utveckling under kvartalet. I USA sköt många kunder upp bytet av fil-
terpåsar under 2020 vilket resulterade i ett akut behov av underhåll. 
När restriktionerna sedan lättade, under det första kvartalet 2021, 
ökade efterfrågan på divisionens filterlösningar snabbt på kort tid, för 
att under andra kvartalet, när underhållsbehovet tillgodosetts, mins-

ka lika brant. Lönsamheten är starkt beroende av skalfördelar, men 
genom effektivitetsförbättringar och kostnadsoptimeringar har lön-
samheten kunnat upprätthållas. I Europa erhölls en order för ett stort 
renrumsprojekt för en ny batterifabrik i Estland. Fler projekt av detta 
slag väntas i framtiden.

VIKTIGA AKTIVITETER
Som planerat lanserades det nya interaktiva 3D-verktyget, Quick-Fit 
Visual (QFV), i USA under kvartalet. Lansering i Europa och Asien beräk-
nas ske under fjärde kvartalet. Avancerade 3D-verktyg för design och 
konfiguration såsom QFV effektiviserar konstruktion och installation 
av rörsystem och minskar ledtider samt automatiserar skapande av 
inköpsorder. 

Ett omfattande utbildningsprogram i virtuell försäljning slutfördes för 
all säljrelaterad personal. 

Stålpriserna har fortsatt att stiga. Proaktiva prishöjningar och säkrade 
leveranser påverkar för närvarande divisionens marginaler positivt, 
men en vändpunkt kan förväntas under andra halvåret. 

Projektarbetet för en helautomatisk rörproduktionslinje i Europa sker 
enligt plan med installation och inkörning i slutet av året. 

OM DIVISIONEN 
Nederman Duct & Filter Technology  
säljer olika typer av rörsystem, 
ventiler och filterelement för att 
säkerställa en god luftkvalitet inom 
en rad industrier. 

Varumärken: Nordfab och  
Menardi

         1 apr-30 jun Valutaneutral Organisk          1 jan-30 jun Valutaneutral Organisk Helår jul-jun

Mkr Not 2021 2020 tillväxt tillväxt 2021 2020 tillväxt tillväxt 2020 12 mån

Extern orderingång   114,1   91,9 41,2% 41,2%   224,6   209,3 22,2% 22,2%   402,6   417,9

Omsättning 3   131,6   114,4 30,3% 30,3%   259,7   246,5 19,6% 19,6%   457,9   471,1

Justerad EBITA   24,7   13,0   50,6   28,7   63,9   85,8

Justerad EBITA-marginal 18,8% 11,4% 19,5% 11,6% 14,0% 18,2%
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Nederman  
Monitoring & Control Technology
Divisionen uppvisade en fortsatt solid utveckling. Orderingången växte organiskt med 25,8 procent jämfört 
med motsvarande kvartal 2020 medan den organiska tillväxten för omsättningen uppgick till 10,4 procent. 
Den justerade ebita-marginalen stärktes till 23,5 procent (21,0), vilket var divisionens högsta marginal någon-
sin för ett enskilt kvartal.

UTVECKLING UNDER KVARTALET
Även om pandemin fortfarande påverkar aktivitetsnivåerna har mark-
naderna börjat anpassa sig till ett nytt normalläge som långsiktigt gyn-
nar divisionens digitala erbjudande. Under kvartalet har fokus legat på 
digitala säljprocesser på viktiga marknader där kunderna är aktiva och 
beredda att investera.

I EMEA låg försäljningen i nivå med föregående kvartal medan order-
ingången stärktes. Både EMEÁ s försäljning och orderingång var dock 
lägre jämfört med motsvarande kvartal 2020, vilket för divisionen var 
starkt trots påverkan från covid-19 pandemins första våg. I stora delar 
av Europa kvarstår restriktioner som dämpar divisionens säljaktivite-
ter, framför allt inom processkontroll. Divisionens utsläppsrelaterade 
verksamhet fortsatte däremot att växa i kvartalet. 

I APAC var både försäljning och orderingång högre än såväl föregående 
kvartal som motsvarande kvartal 2020. Det är framför allt Kina som dri-
ver tillväxten i regionen. Landets snabba återhämtning från pandemin 
påverkar divisionens försäljningssiffror för hela regionen positivt.  

I Americas var försäljningen högre jämfört med föregående kvartal och 
i nivå med motsvarande kvartal 2020. Orderingången var stark. Regi-

onen har fortsatt att återhämta sig snabbare än Europa och befinner 
sig nu i ett marknadsläge som är i det närmaste opåverkat av pandemin. 

VIKTIGA AKTIVITETER
Divisionen lanserade sitt digitala demonstrationsrum. Detta bidrar till 
att öka takten i divisionens digitala försäljning genom förbättrade digi-
tala kundmöten och digitala utbildningar av servicetekniker och säljare. 

Divisionens Insight-team levererade Insight-integration för filter inom 
trävaruindustrin. Detta förbättrar övriga divisioners digitala produk-
terbjudanden och kommer underlätta för fler anslutna filter framöver.

Två nya viktiga produkter för utsläppsövervakning lanserades, 
T-flange och LaserInspect: 

• T-flange minskar installationskostnader och möjlighet att lägga till 
en andra gasanalysator på en befintlig installationsinfrastruktur. 
Dess kompakta design minskar även driftskostnaderna. 

• LaserInspect är ett nytt användargränssnitt för uppföljning av en 
portfölj av analysatorer: En enda skärm ger enkel åtkomst till alla 
anslutna analysatorers status, drift och annan kritisk information 
i realtid.

OM DIVISIONEN 
Nederman Monitoring & Control 
Technology erbjuder avancerad 
mätteknik av gaser och damm  
samt en IoT-plattform, som består 
av hårdvara och mjukvara som  
kommunicerar med molnet och  
förser kunderna med information 
och insikter om kritiska parametrar 
och processer. 

Varumärken: Nederman  
Insight, NEO Monitors, Auburn  
FilterSense och Gasmet

         1 apr-30 jun Valutaneutral Organisk          1 jan-30 jun Valutaneutral Organisk Helår jul-jun

Mkr Not 2021 2020 tillväxt tillväxt 2021 2020 tillväxt tillväxt 2020 12 mån

Extern orderingång   140,4   117,7 25,8% 25,8%   259,1   234,3 18,3% 18,3%   495,7   520,5

Omsättning 3   136,4   131,1 10,4% 10,4%   258,4   239,5 15,7% 15,7%   506,9   525,8

Justerad EBITA   32,0   27,5   53,4   38,1   94,6   109,9

Justerad EBITA-marginal 23,5% 21,0% 20,7% 15,9% 18,7% 20,9%
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Kvartal 2, 2021

ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING
Orderingången under kvartalet uppgick till 1 058 Mkr (740), motsvaran-
de en valutaneutral tillväxt om 53,5 procent jämfört med samma period 
föregående år.

Omsättningen för kvartalet uppgick till 977 Mkr (928), motsvarande en 
valutaneutral tillväxt om 13,8 procent jämfört med samma period före-
gående år.

RESULTAT
Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 126,3 Mkr (-2,3), 
vilket gav en rörelsemarginal på 12,9 procent (-0,2).

Justerat rörelseresultat uppgick till 97,4 Mkr (73,0). Justerad rörelse-
marginal uppgick till 10,0 procent (7,9).

I det andra kvartalet 2021 har en övrig rörelseintäkt på 29,0 Mkr redo-
visats, som en följd av att den norska förmånsbaserade pensionspla-
nen har avvecklats och övergått till att utgöra en avgiftsbaserad pen-
sionsplan. Övergången har inte medfört någon effekt på kassaflödet. 
Eftersom intäkten är av  engångskaraktär har beloppet återlagts vid 
beräkning av verksamhetsmåttet Justerat rörelseresultat, för att ska-
pa jämförbarhet mellan perioderna och för att visa rörelsens verkliga 
lönsamhet. Se vidare not 7, Avveckling förmånsbaserad pensionsplan.   

Resultat före skatt ökade till 112,5 Mkr (-13,9). Resultat efter skatt 
uppgick till 82,7 Mkr (-10,4), vilket gav ett resultat per aktie om 2,36 kr 
(-0,30).

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstill- 
gångar uppgick till 23,8 Mkr (24,1).
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Januari - juni 2021

ORDERINGÅNG OCH OMSÄTTNING
Orderingången under perioden uppgick till 2 093 Mkr (1 735), motsva-
rande en valutaneutral tillväxt om 31,2 procent jämfört med samma 
period föregående år.

Omsättningen för perioden uppgick till 1 845 Mkr (1 909), motsvaran-
de en valutaneutral tillväxt om 5,3 procent jämfört med samma period 
föregående år.

RESULTAT
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 213,5 Mkr (61,9), 
vilket gav en rörelsemarginal på 11,6 procent (3,2).

Justerat rörelseresultat uppgick till 184,8 Mkr (138,1). Justerad rörelse-
marginal uppgick till 10,0 procent (7,2).

Resultat före skatt ökade till 190,1 Mkr (32,5). Resultat efter skatt 
uppgick till 139,9 Mkr (23,8), vilket gav ett resultat per aktie om 3,99 kr 
(0,68).

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 254,1 Mkr 
(75,4) och periodens kassaflöde uppgick till -156,2 Mkr (-40,2). Det 
stärkta kassaflödet från den löpande verksamheten beror framförallt 
på fortsatt stort fokus på, och stark utveckling av, rörelsekapitalet, 
framförallt från divisionen Process Technology där flera stora projekt 
har haft ett gynnsamt kassaflöde. Övriga justeringar på 38,4 Mkr avser 
framförallt avveckling av koncernens norska förmånsbaserade pen-
sionsplan vilken inte hade någon effekt på kassaflödet, se vidare not 7. 
Den främsta anledningen till periodens negativa kassaflöde hänförs till 
att amortering har skett på koncernens lån med 328 Mkr.

INVESTERINGAR
Bruttoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgång-
ar uppgick till 48,2 Mkr (52,1), varav aktiverade utvecklingskostnader 
uppgick till 19,8 Mkr (18,6)*.

ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION
Likviditet: Koncernen hade vid periodens slut 326,5 Mkr i likvida medel 
och ytterligare 110,3 Mkr i outnyttjade checkkrediter. Utöver detta 
fanns ett låneutrymme på 574,4 Mkr inom ramen för Nedermans låne-
avtal med SEB och SHB samt 200 Mkr inom ramen för Nedermans låne-
avtal med SHB.

Eget kapital i koncernen uppgick den 30 juni 2021 till 1 496,5 Mkr  
(1 341,6). Totalt antal utestående aktier vid periodens utgång uppgick 
till 35 093 096.

Koncernens soliditet uppgick till 35,5 procent (29,2) per den 30 juni 
2021. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 83,0 procent (118,9).

ANTAL ANSTÄLLDA
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 2 067 (2 184). Anta-
let anställda vid periodens slut uppgick till 2 137 (2 133).

* Till följd av att koncernens investeringar i digitala produkter och tjänster har omklassificerats till kategorin "balanserade utvecklingsutgifter" har jämförelsetalet justerats.



 10

VD-ord

Delårsrapport   |   januari − juni  2021

Koncernens nyckeltal

Regioner
                                                           1 apr-30 jun                                                            1 jan-30 jun Helår jul-jun

Extern orderingång, Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Americas   292,7   239,8   608,3   584,1   1 058,4   1 082,6

EMEA   551,7   377,8   1 055,3   887,8   1 808,1   1 975,6

APAC   213,5   121,9   429,5   262,7   613,7   780,5

Totalt Nedermankoncernen   1 057,9   739,5   2 093,1   1 734,6   3 480,2   3 838,7

                                                           1 apr-30 jun                                                            1 jan-30 jun Helår jul-jun

Extern nettoomsättning, Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Americas   300,0   299,1   572,0   620,0   1 128,5   1 080,5

EMEA   481,2   479,9   926,6   1 009,7   1 915,7   1 832,6

APAC   195,6   149,4   346,2   279,2   630,6   697,6

Totalt Nedermankoncernen   976,8   928,4   1 844,8   1 908,9   3 674,8   3 610,7

                                                           1 apr-30 jun                                                            1 jan-30 jun Helår jul-jun

Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Orderingång   1 057,9   739,5   2 093,1   1 734,6   3 480,2   3 838,7

Nettoomsättning   976,8   928,4   1 844,8   1 908,9   3 674,8   3 610,7

Justerad EBITA   113,1   88,3   214,3   167,8   352,3   398,8

Justerad EBITA-marginal 11,6% 9,5% 11,6% 8,8% 9,6% 11,0%

Justerad EBITDA   139,8   116,2   267,2   223,3   461,2   505,1

Justerad EBITDA-marginal 14,3% 12,5% 14,5% 11,7% 12,6% 14,0%

Rörelseresultat   126,3 -2,3   213,5   61,9   219,0   370,6

Rörelsemarginal 12,9% -0,2% 11,6% 3,2% 6,0% 10,3%

Justerat rörelseresultat   97,4   73,0   184,8   138,1   295,6   342,3

Justerad rörelsemarginal 10,0% 7,9% 10,0% 7,2% 8,0% 9,5%

Resultat före skatt   112,5 -13,9   190,1   32,5   148,5   306,1

Resultat efter skatt   82,7 -10,4   139,9   23,8   110,4   226,5

Resultat per aktie, Kr 2,36 -0,30 3,99 0,68 3,15 6,45

Avkastning på eget kapital 22,5% -3,0% 20,0% 3,5% 8,2% 16,0%

Avkastning på operativt kapital 13,9% 9,7% 13,5% 9,4% 10,4% 12,1%

Nettoskuld   1 450,5   1 242,5

Nettoskuldsättningsgrad 111,5% 83,0%

Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr   3,1   2,5

Räntetäckningsgrad, ggr   4,1   5,2
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Framtidsutsikter
Återhämtningen av efterfrågan fortsatte under andra kvartalet och 
vi är försiktigt optimistiska inför kommande kvartal. Vår basaffär och 
ett starkt digitalt erbjudande gör att vi hävdar oss väl på nuvarande 
marknad, där de stora projekten fortfarande dröjer. Vi räknar med 
att nedstängningar och restriktioner får allt mindre påverkan på våra 
kunders kortsiktiga investeringsvilja men på vissa enskilda markna-
der, bland annat en effekt av långsamma vaccinationsprogram, kan de 
fortsatt verka dämpande. 

Stigande råvarupriser pressar vinstmarginalerna och på kort sikt för-
väntas den negativa påverkan att öka. Ökad risk för handelsoro och 
annan geopolitisk osäkerhet, samt växande problem med materialtill-
gång och transporter är samtidigt faktorer som kan påverka kunder-
nas långsiktiga investeringsbeslut. Vi följer utvecklingen noga för att 

kunna accelerera vår verksamhet vid rätt tidpunkt och ser en fortsatt  
successiv återgång till ett normalläge på våra marknader. 

Nedstängningar av ekonomier har visat hur världen kan se ut när luf-
ten inte förorenas av industriella utsläpp. Att detta går att åstadkom-
ma utan en förlamande pandemi men med effektiv luftrening är något 
Nederman visar vid varje installation, och en viktig del i detta är vårt 
arbete med att fortsätta digitalisera produktsortimentet. Allt fler 
förstår vad som behöver göras, men vad som också krävs är en politisk 
vilja världen över, att genom både regelverk och incitament arbeta för 
att minska risken för att miljoner människor ska behöva dö i förtid av 
att andas in smutsig och farlig luft. Denna ökade insikt om vikten av 
ren luft förväntas stärka marknaden på längre sikt.

Utdelning 
Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr per aktie att beslutas på en 
extra bolagsstämma den 25 augusti 2021. Styrelsen gör bedömningen 
att mot bakgrund av koncernens finansiella stabilitet och goda kapital-

struktur kan en utdelning motiveras. Utdelningen motsvarar 31,8 pro-
cent av nettovinsten för räkenskapsåret 2020 varför den föreslagna 
utdelningen är i linje med bolagets utdelningspolicy.
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Försäkran
Styrelse och VD försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Delårsrapporten har 
inte granskats av bolagets revisorer. 

Helsingborg den 15 juli 2021

Johan Hjertonsson Gunilla Fransson Ylva op den Velde Hammargren
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Sam Strömerstén Sven Kristensson Johan Menckel
Styrelseledamot Styrelseledamot och Styrelseledamot

Verkställande Direktör
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Resultaträkning för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

Rapport över totalresultat för koncernen i sammandrag

                                       1 apr-30 jun                                                                                1 jan-30 jun Helår jul-jun

Mkr Not 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Nettoomsättning 2,3   976,8   928,4   1 844,8   1 908,9   3 674,8   3 610,7

Kostnad för sålda varor -607,1 -580,7 -1 135,7 -1 193,6 -2 282,0 -2 224,1

Bruttoresultat   369,7   347,7   709,1   715,3   1 392,8   1 386,6

Försäljningskostnader -173,1 -165,1 -341,4 -370,7 -691,1 -661,8

Administrationskostnader -83,9 -75,6 -157,1 -161,9 -306,0 -301,2

Forsknings- och utvecklingskostnader -14,1 -18,6 -28,6 -38,9 -69,3 -59,0

Förvärvskostnader -0,1 -0,3 -0,3 -1,2 -1,6 -0,7

Omstruktureringskostnader  - -75,0  - -75,0 -75,0  - 

Övriga rörelseintäkter/-kostnader 7   27,8 -15,4   31,8 -5,7 -30,8   6,7

Rörelseresultat   126,3 -2,3   213,5   61,9   219,0   370,6

Finansiella intäkter -1,3 -0,1   1,1   0,3   1,2   2,0

Finansiella kostnader -12,5 -11,5 -24,5 -29,7 -71,7 -66,5

Finansnetto -13,8 -11,6 -23,4 -29,4 -70,5 -64,5

Resultat före skatt   112,5 -13,9   190,1   32,5   148,5   306,1

Skatt -29,8   3,5 -50,2 -8,7 -38,1 -79,6

Periodens resultat   82,7 -10,4   139,9   23,8   110,4   226,5

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare   82,7 -10,4   139,9   23,8   110,4   226,5

Resultat per aktie   2,36 -0,30   3,99   0,68   3,15   6,45

1 apr-30 jun 1 jan-30 jun Helår jul-jun

Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Periodens resultat   82,7 -10,4   139,9   23,8   110,4   226,5

Övrigt totalresultat

Poster som inte kan omföras till periodens resultat

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner -4,8  - -4,8  - -6,4 -11,2

Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till periodens resultat   1,1  -   1,1  -   1,5   2,6

-3,7  - -3,7  - -4,9 -8,6

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamheter -29,8 -111,1   59,5 -60,4 -186,7 -66,8

-29,8 -111,1   59,5 -60,4 -186,7 -66,8

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt -33,5 -111,1   55,8 -60,4 -191,6 -75,4

Summa totalresultat för perioden   49,2 -121,5   195,7 -36,6 -81,2   151,1

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare   49,2 -121,5   195,7 -36,6 -81,2   151,1
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Finansiell ställning för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

30 juni 30 juni 31 dec

Mkr Not 2021 2020 2020

Tillgångar

Goodwill   1 545,5   1 586,5   1 514,7

Övriga immateriella anläggningstillgångar   433,9   424,3   418,6

Materiella anläggningstillgångar   296,5   326,1   299,2

Nyttjanderätter   207,5   247,6   214,4

Långfristiga fordringar   5,9   6,2   5,6

Uppskjutna skattefordringar   24,2   28,4   28,3

Summa anläggningstillgångar   2 513,5   2 619,1   2 480,8

Varulager   552,7   573,0   483,9

Kundfordringar 4   501,5   561,6   477,0

Övriga kortfristiga fordringar 4   326,3   437,9   341,0

Likvida medel 4   326,5   395,6   466,8

Summa omsättningstillgångar   1 707,0   1 968,1   1 768,7

Summa tillgångar   4 220,5   4 587,2   4 249,5

Eget kapital   1 496,5   1 341,6   1 300,8

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 4   1 220,3   1 575,6   1 536,7

Långfristiga leasingskulder 4   153,5   196,7   166,4

Övriga långfristiga skulder 4   2,9   4,7   2,1

Avsättning till pensioner 7   126,2   150,4   151,1

Övriga avsättningar   16,3   18,0   16,5

Uppskjutna skatteskulder   23,4   22,1   21,4

Summa långfristiga skulder   1 542,6   1 967,5   1 894,2

Kortfristiga leasingskulder 4   69,0   67,4   63,1

Leverantörsskulder 4   367,1   360,2   334,5

Övriga kortfristiga skulder 4   701,6   766,5   605,0

Avsättningar   43,7   84,0   51,9

Summa kortfristiga skulder   1 181,4   1 278,1   1 054,5

Summa skulder   2 724,0   3 245,6   2 948,7

Summa eget kapital och skulder   4 220,5   4 587,2   4 249,5
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Förändring i koncernens eget kapital i sammandrag

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Koncernredovisning

30 juni 30 juni 31 dec

Mkr 2021 2020 2020

Ingående eget kapital vid periodens början   1 300,8   1 378,2   1 382,0

Periodens resultat   139,9   23,8   110,4

Övrigt totalresultat

Periodens förändring av omräkningsreserv   59,5 -60,4 -186,7

Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner efter skatt -3,7  - -4,9

Summa övrigt totalresultat för perioden   55,8 -60,4 -191,6

Summa totalresultat för perioden   195,7 -36,6 -81,2

Transaktioner med koncernens ägare

Utdelning  -  -  - 

Aktierelaterade ersättningar  -  -  - 

Utgående eget kapital vid periodens slut   1 496,5   1 341,6   1 300,8

                                      1 jan-30 jun Helår jul-jun

Mkr Not 2021 2020 2020 12 mån

Rörelseresultat   213,5   61,9   219,0   370,6

Justering för:

    Avskrivningar på anläggningstillgångar   82,4   85,2   165,6   162,8

    Övriga justeringar 7 -38,4   54,7   23,1 -70,0

Erhållen och betald ränta samt övr iga finansiella poster -21,0 -25,4 -57,4 -53,0

Betald skatt -52,6 -37,1 -67,1 -82,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital   183,9   139,3   283,2   327,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   70,2 -63,9   44,3   178,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten   254,1   75,4   327,5   506,2

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -47,6 -52,0 -107,5 -103,1

Förvärv  - -19,3 -74,0 -54,7

Kassaflöde före finansieringsverksamheten   206,5   4,1   146,0   348,4

Kassaflöde från övriga finansieringsverksamheten -362,7 -44,3 -79,0 -397,4

Periodens kassaflöde -156,2 -40,2   67,0 -49,0

Likvida medel vid periodens början   466,8   445,3   445,3   395,6

Omräkningsdifferenser   15,9 -9,5 -45,5 -20,1

Likvida medel vid periodens slut   326,5   395,6   466,8   326,5
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Resultaträkning för moderbolaget i sammandrag

Rapport över totalresultat  
för moderbolaget i sammandrag

Moderbolagsredovsning

                                      1 apr-30 jun                                       1 jan-30 jun Helår jul-jun

Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Nettoomsättning   6,3   7,1   12,5   14,9   26,8   24,4

Administrationskostnader -33,7 -29,3 -63,3 -58,5 -112,3 -117,1

Forsknings -och utvecklingskostnader -0,2 -0,2 -0,3 -0,5 -0,5 -0,3

Omstruktureringskostnader  -  -  -  - -11,6 -11,6

Övriga rörelseintäkter -och kostnader -0,9 -1,9   0,7 -1,8 -5,3 -2,8

Rörelseresultat -28,5 -24,3 -50,4 -45,9 -102,9 -107,4

Resultat från andelar i dotterbolag   83,2  -   83,2  -   3,1   86,3

Övriga finansiella intäkter och kostnader -6,8 -4,7 -6,7 -6,6 -11,0 -11,1

Resultat efter finansiella poster   47,9 -29,0   26,1 -52,5 -110,8 -32,2

Bokslutsdispositioner  -  -  -  -   39,0   39,0

Resultat före skatt   47,9 -29,0   26,1 -52,5 -71,8   6,8

Skatt   3,8   3,3   1,8 -0,3   14,3   16,4

Periodens resultat   51,7 -25,7   27,9 -52,8 -57,5   23,2

                                      1 apr-30 jun                                       1 jan-30 jun Helår jul-jun

Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Periodens resultat   51,7 -25,7   27,9 -52,8 -57,5   23,2

Övrigt totalresultat  -  -  -  -  -  - 

Poster som inte kan omföras till periodens resultat  -  -  -  -  -  - 

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat  -  -  -  -  -  - 

Övrigt totalresultat för perioden efter skatt  -  -  -  -  -  - 

Summa totalresultat för perioden   51,7 -25,7   27,9 -52,8 -57,5   23,2
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag

Förändring i moderbolagets eget kapital  
i sammandrag

30 juni 30 juni 31 dec

Mkr 2021 2020 2020

Ingående eget kapital vid periodens början   860,4   917,9   917,9

Periodens resultat   27,9 -52,8 -57,5

Övrigt totalresultat

Summa övrigt totalresultat för perioden  -  -  - 

Summa totalresultat för perioden   27,9 -52,8 -57,5

Transaktioner med ägare

Utdelning  -  -  - 

Aktierelaterade ersättningar  -  -  - 

Utgående eget kapital vid periodens slut   888,3   865,1   860,4

Moderbolagsredovsning

30 juni 30 juni 31 dec

Mkr 2021 2020 2020

Tillgångar

Summa anläggningstillgångar   2 283,2   2 147,2   2 271,9

Summa omsättningstillgångar   168,2   374,7   137,6

Summa tillgångar   2 451,4   2 521,9   2 409,5

Eget kapital   888,3   865,1   860,4

Skulder

Summa långfristiga skulder   1 133,9   1 172,3   1 168,5

Summa kortfristiga skulder   429,2   484,5   380,6

Summa skulder   1 563,1   1 656,8   1 549,1

Summa eget kapital och skulder   2 451,4   2 521,9   2 409,5

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  
för moderbolaget

30 juni 30 juni 31 dec

Mkr 2021 2020 2020

Ställda säkerheter inga inga inga

Eventualförpliktelser   353,9   432,3   416,5
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Not 2: Segmentsredovisning
Segmentsredovisningen presenteras utifrån rapporteringen som tillhandahålls högsta verkställande beslutsfattare. Nedermankoncernen innefattar fyra rörelsesegment; 
Nederman Extraction & Filtration Technology, Nederman Process Technology, Nederman Duct & Filter Technology och Nederman Monitoring & Control Technology, vilka beskrivs 
vidare på sidorna 4-7. Indelningen är baserad på teknologi, kunder och affärslogik med målsättning att öka såväl tillväxt som lönsamhet genom enkla strukturer och tydligt fokus. 
Posten som ligger som ofördelad avser huvudsakligen kostnader relaterat till moderbolaget Nederman Holding AB, vilket innehåller de centrala huvudkontorsfunktionerna.

Not 1: Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IAS 34 delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget 
har upprättats enligt årsredovisningslagens 9 kap. och RFR 2. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den 
senaste årsredovisningen, se vidare årsredovisningen 2020, sidan 81. Inga av de nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU har haft 
någon väsentlig effekt på Nedermankoncernen. 

Noter

                                      1 apr-30 jun                                       1 jan-30 jun Helår jul-jun

Extern orderingång, Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Nederman Extraction & Filtration Technology   475,2   353,5   906,1   779,4   1 589,2   1 715,9

Nederman Process Technology   328,2   176,4   703,3   511,6   992,7   1 184,4

Nederman Duct & Filter Technology   114,1   91,9   224,6   209,3   402,6   417,9

Nederman Monitoring & Control Technology   140,4   117,7   259,1   234,3   495,7   520,5

Totalt Nedermankoncernen   1 057,9   739,5   2 093,1   1 734,6   3 480,2   3 838,7

                                      1 apr-30 jun                                       1 jan-30 jun Helår jul-jun

Omsättning, Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Nederman Extraction & Filtration Technology   444,1   393,1   840,0   855,3   1 648,8   1 633,5

Nederman Process Technology   290,3   309,0   532,6   608,7   1 136,8   1 060,7

Nederman Duct & Filter Technology   131,6   114,4   259,7   246,5   457,9   471,1

Nederman Monitoring & Control Technology   136,4   131,1   258,4   239,5   506,9   525,8

Eliminering -25,6 -19,2 -45,9 -41,1 -75,6 -80,4

Totalt Nedermankoncernen   976,8   928,4   1 844,8   1 908,9   3 674,8   3 610,7

                                      1 apr-30 jun                                       1 jan-30 jun Helår jul-jun

Justerad EBITA, Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Nederman Extraction & Filtration Technology   80,5   42,6   145,1   107,4   221,7   259,4

Nederman Process Technology   1,6   25,6   8,4   34,9   58,1   31,6

Nederman Duct & Filter Technology   24,7   13,0   50,6   28,7   63,9   85,8

Nederman Monitoring & Control Technology   32,0   27,5   53,4   38,1   94,6   109,9

Övrigt - ofördelat -25,7 -20,4 -43,2 -41,3 -86,0 -87,9

Totalt Nedermankoncernen   113,1   88,3   214,3   167,8   352,3   398,8

                                      1 apr-30 jun                                       1 jan-30 jun Helår jul-jun

Justerad EBITA-marginal 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Nederman Extraction & Filtration Technology 18,1% 10,8% 17,3% 12,6% 13,4% 15,9%

Nederman Process Technology 0,6% 8,3% 1,6% 5,7% 5,1% 3,0%

Nederman Duct & Filter Technology 18,8% 11,4% 19,5% 11,6% 14,0% 18,2%

Nederman Monitoring & Control Technology 23,5% 21,0% 20,7% 15,9% 18,7% 20,9%

Totalt Nedermankoncernen 11,6% 9,5% 11,6% 8,8% 9,6% 11,0%
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Not 3: Intäkternas fördelning

1 apr-30 jun 2021

Omsättning fördelat på rörelsesegment och försäljningsgrupper, Mkr Produkter Lösningar
Service och  

eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 173,8 188,7 81,6 444,1

Nederman Process Technology - 209,2 81,1 290,3

Nederman Duct & Filter Technology 119,8 9,2 2,6 131,6

Nederman Monitoring & Control Technology 118,8 1,8 15,8 136,4

Eliminering -11,0 -11,0 -3,6 -25,6

Totalt Nedermankoncernen 401,4 397,9 177,5 976,8

1 apr-30 jun 2020

Omsättning fördelat på rörelsesegment och försäljningsgrupper, Mkr Produkter Lösningar
Service och  

eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 153,9 171,5 67,7 393,1

Nederman Process Technology - 222,8 86,2 309,0

Nederman Duct & Filter Technology 104,6 7,0 2,8 114,4

Nederman Monitoring & Control Technology 119,4 - 11,7 131,1

Eliminering -7,9 -7,7 -3,6 -19,2

Totalt Nedermankoncernen 370,0 393,6 164,8 928,4

1 jan-30 jun 2021

Omsättning fördelat på rörelsesegment och försäljningsgrupper, Mkr Produkter Lösningar
Service och  

eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 341,4 335,2 163,4 840,0

Nederman Process Technology - 370,1 162,5 532,6

Nederman Duct & Filter Technology 238,9 15,3 5,5 259,7

Nederman Monitoring & Control Technology 227,9 3,3 27,2 258,4

Eliminering -18,8 -19,2 -7,9 -45,9

Totalt Nedermankoncernen 789,4 704,7 350,7 1 844,8

1 jan-30 jun 2020

Omsättning fördelat på rörelsesegment och försäljningsgrupper, Mkr Produkter Lösningar
Service och  

eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 345,8 357,8 151,7 855,3

Nederman Process Technology 0,1 434,1 174,5 608,7

Nederman Duct & Filter Technology 225,1 15,5 5,9 246,5

Nederman Monitoring & Control Technology 217,5 - 22,0 239,5

Eliminering -16,9 -16,5 -7,7 -41,1

Totalt Nedermankoncernen 771,6 790,9 346,4 1 908,9

Helåret 2020

Omsättning fördelat på rörelsesegment och försäljningsgrupper, Mkr Produkter Lösningar
Service och  

eftermarknad Summa

Nederman Extraction & Filtration Technology 650,8 693,3 304,7 1 648,8

Nederman Process Technology 0,2 811,6 325,0 1 136,8

Nederman Duct & Filter Technology 420,0 27,8 10,1 457,9

Nederman Monitoring & Control Technology 454,5 4,3 48,1 506,9

Eliminering -30,3 -30,8 -14,5 -75,6

Totalt Nedermankoncernen 1 495,2 1 506,2 673,4 3 674,8

Noter

Uppfyllande av prestationsåttagande vid försäljning av produkter och service och eftermarknad sker vid en given tidpunkt, vilket är den tidpunkt då kontroll överförs till kunden. 
Avseende intäkter från lösningar, i form av projektförsäljning, uppfylls prestationsåttagande över tid. Intäkterna redovisas i takt med projektens genomförande.
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Not 4: Verkligt värde och redovisat i balansräkningen

30 juni 2021
Värderade till Derivat som Finansiella instrument Summa

verkligt värde via används för säkrings-  ej redovisade  redovisat

Mkr resultaträkningen redovisningen  till verkligt värde  värde

Kundfordringar  -  -   501,5   501,5

Övriga kortfristiga fordringar  -  -   215,1   215,1

Likvida medel  -  -   326,5   326,5

Summa  -  -   1 043,1   1 043,1

Leasingskuld  -  -   222,5   222,5

Banklån  -  -   1 220,3   1 220,3

Leverantörsskulder  -  -   367,1   367,1

Valutaterminer*   0,1  -  -   0,1

Övriga långfristiga skulder   -  -   2,9   2,9

Övriga kortfristiga skulder   -  -   639,7   639,7

Summa   0,1  -   2 452,5   2 452,6

*   Koncernen innehar finansiella instrument i form av valutaterminskontrakt som redovisas till verkligt värde i balansräkningen. Det verkliga värdet på valutaterminer beräknas 
genom en diskontering av skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. 
Diskontering görs med användande av marknadsräntan. Det verkliga värdet har för samtliga kontrakt värderats utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata,  
dvs. nivå 2 enligt IFRS 13. För övriga finansiella instrument överensstämmer i allt väsentligt verkligt värde med bokfört värde. För ytterligare information hänvisas till not 26  i 
årsredovisningen för 2020. 

Not 6: Statliga stöd
Under 2021 har statliga stöd uppgående till 4,8 Mkr (17,6) erhållits och redovisats i resultaträkningen. Statliga stöd har huvudsakligen erhållits från Europeiska statliga organ och 
avser framförallt stöd för korttidsarbete relaterat till covid-19.

Not 7 Avveckling förmånsbaserad pensionsplan
Koncernens förmånsbestämda pensionsplan i Norge har under det andra kvartalet 2021 avvecklats och har i sin helhet övergått till att utgöra en avgiftsbaserad pensionsplan. Vid 
tidpunkten för övergången uppgick nettoskulden till 29,0 Mkr. Avvecklingen innebär därmed att koncernens pensionsskuld har reducerats med 29,0 Mkr och resultateffekten från 
avvecklingen har redovisats med motsvarande belopp som en övrig rörelseintäkt. Transaktionen har inte medfört någon effekt på kassaflödet. 

Not 5: Transaktioner med närstående
Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med koncernbolag, som är eller var 
ovanliga till sin karaktär med avseende på villkoren, under nuvarande eller tidigare verksamhetsår. Inte heller har något koncernbolag lämnat lån, ställt garantier eller ingått 
borgensförbindelse för någon av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare.

Noter
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                                       1 apr-30 jun                                        1 jan-30 jun Helår jul-jun

Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Rörelseresultat   126,3 -2,3   213,5   61,9   219,0   370,6

Förvärvskostnader   0,1   0,3   0,3   1,2   1,6   0,7

Omstruktureringskostnader  -   75,0  -   75,0   75,0  - 

Avveckling förmånsbaserad pensionsplan -29,0  - -29,0  -  - -29,0

Justerat rörelseresultat   97,4   73,0   184,8   138,1   295,6   342,3

Justerat rörelseresultat   97,4   73,0   184,8   138,1   295,6   342,3

Nettoomsättning   976,8   928,4   1 844,8   1 908,9   3 674,8   3 610,7

Justerad rörelsemarginal 10,0% 7,9% 10,0% 7,2% 8,0% 9,5%

Rörelseresultat   126,3 -2,3   213,5   61,9   219,0   370,6

Avskrivningar på immateriella tillgångar   15,7   15,3   29,5   29,7   56,7   56,5

EBITA   142,0   13,0   243,0   91,6   275,7   427,1

EBITA   142,0   13,0   243,0   91,6   275,7   427,1

Förvärvskostnader   0,1   0,3   0,3   1,2   1,6   0,7

Omstruktureringskostnader  -   75,0  -   75,0   75,0  - 

Avveckling förmånsbaserad pensionsplan -29,0  - -29,0  -  - -29,0

Justerad EBITA   113,1   88,3   214,3   167,8   352,3   398,8

Justerad EBITA   113,1   88,3   214,3   167,8   352,3   398,8

Nettoomsättning   976,8   928,4   1 844,8   1 908,9   3 674,8   3 610,7

Justerad EBITA-marginal 11,6% 9,5% 11,6% 8,8% 9,6% 11,0%

Rörelseresultat   126,3 -2,3   213,5   61,9   219,0   370,6

Avskrivningar   42,4   43,2   82,4   85,2   165,6   162,8

EBITDA   168,7   40,9   295,9   147,1   384,6   533,4

EBITDA   168,7   40,9   295,9   147,1   384,6   533,4

Förvärvskostnader   0,1   0,3   0,3   1,2   1,6   0,7

Omstruktureringskostnader  -   75,0  -   75,0   75,0  - 

Avveckling förmånsbaserad pensionsplan -29,0  - -29,0  -  - -29,0

Justerad EBITDA   139,8   116,2   267,2   223,3   461,2   505,1

Justerad EBITDA   139,8   116,2   267,2   223,3   461,2   505,1

Nettoomsättning   976,8   928,4   1 844,8   1 908,9   3 674,8   3 610,7

Justerad EBITDA-marginal 14,3% 12,5% 14,5% 11,7% 12,6% 14,0%

Not 8: Alternativa nyckeltal
Utöver information om våra rapporterade IFRS-resultat tillhandahåller vi viss information på grundval av underliggande verksamhetsresultat. Vi bedömer att våra mått på 
underliggande verksamhetsresultat ger viktig kompletterande information till ledning, investerare och andra intressenter. Dessa underliggande verksamhetsmått ska inte ses 
isolerat eller som ersättning för motsvarande IFRS-mått, utan bör användas tillsammans med de mest direkt jämförbara IFRS-måtten i de rapporterade resultaten. I det andra 
kvartalet 2021 har en övrig rörelseintäkt på 29,0 Mkr redovisats, som en följd av att den norska förmånsbaserade pensionsplanen har avvecklats. För ytterligare information 
se not 7. Transaktionen är av engångskaraktär och har därmed återlagts vid beräkning av verksamhetsmåtten Justerat rörelseresultat, Justerad EBIT, Justerad EBITDA samt 
Räntetäckningsgrad för att skapa jämförbarhet mellan perioderna och för att förstå rörelsens lönsamhet. Övriga verksamhetsmått har konsekvent tillämpats jämfört med 
tidigare perioder. Se sida 24 för definitioner. 

Följande underliggande verksamhetsmått används:
Justerat rörelseresultat     
Justerad rörelsemarginal  
EBITA
Justerad EBITA 
Justerad EBITA-marginal
EBITDA   
   
  

Justerad EBITDA
Justerad EBITDA marginal 
Soliditet
Nettoskuld
Nettoskuldsättningsgrad
Avkastning på eget kapital

Avkastning på operativt kapital
Nettoskuld/Justerad EBITDA
Räntetäckningsgrad
Ordertillväxt
Försäljningstillväxt

Noter
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Not 8: Alternativa nyckeltal, fortsättning

Noter

                                       1 apr-30 jun                                        1 jan-30 jun Helår jul-jun

Mkr 2021 2020 2021 2020 2020 12 mån

Utgående eget kapital periodens slut   1 300,8   1 496,5

Balansomslutning   4 249,5   4 220,5

Soliditet 30,6% 35,5%

Likvida medel   466,8   326,5

Långfristiga räntebärande skulder   1 536,7   1 220,3

Långfristig leasingskuld   166,4   153,5

Avsättning till pensioner   151,1   126,2

Kortfristig leasingskuld   63,1   69,0

Nettoskuld   1 450,5   1 242,5

Nettoskuld   1 450,5   1 242,5

Utgående eget kapital periodens slut   1 300,8   1 496,5

Nettoskuldsättningsgrad 111,5% 83,0%

Ingående eget kapital periodens början   1 447,3   1 463,1   1 300,8   1 378,2   1 382,0   1 341,6

Utgående eget kapital periodens slut   1 496,5   1 341,6   1 496,5   1 341,6   1 300,8   1 496,5

Genomsnittligt eget kapital   1 471,9   1 402,4   1 398,7   1 359,9   1 341,4   1 419,1

Periodens resultat   82,7 -10,4   139,9   23,8   110,4   226,5

Avkastning på eget kapital 22,5% -3,0% 20,0% 3,5% 8,2% 16,0%

Genomsnittligt eget kapital   1 471,9   1 402,4   1 398,7   1 359,9   1 341,4   1 419,1

Ingående nettoskuld periodens början   1 422,9   1 649,0   1 450,5   1 564,1   1 564,1   1 594,5

Utgående nettoskuld periodens slut   1 242,5   1 594,5   1 242,5   1 594,5   1 450,5   1 242,5

Genomsnittlig nettoskuld   1 332,7   1 621,8   1 346,5   1 579,3   1 507,3   1 418,5

Genomsnittligt operativt kapital   2 804,6   3 024,2   2 745,2   2 939,2   2 848,7   2 837,6

Justerat rörelseresultat   97,4   73,0   184,8   138,1   295,6   342,3

Avkastning på operativt kapital 13,9% 9,7% 13,5% 9,4% 10,4% 12,1%

Nettoskuld   1 450,5   1 242,5

Justerad EBITDA   461,2   505,1

Nettoskuld/Justerad EBITDA, ggr   3,1   2,5

Resultat före skatt   148,5   306,1

Finansiella kostnader   71,7   66,5

Förvärvskostnader   1,6   0,7

Omstruktureringskostnader   75,0  - 

Avveckling förmånsbaserad pensionsplan  - -29,0

EBT exklusive finansiella kostnader, förvärvskostnader, omstrukturerings- 
kostnader & avveckling förmånsbaserad pensionsplan   296,8   344,3

Finansiella kostnader   71,7   66,5

Räntetäckningsgrad, ggr   4,1   5,2
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Not 8: Alternativa nyckeltal, fortsättning

Not 9: Risker och osäkerhetsfaktorer

Nederman är exponerat för ett antal risker som kan påverka koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning. Nederman genomför löpande riskutvärderingar 
som innefattar identifiering av de risker som påverkar koncernen samt vidtar åtgärder för att hantera dessa. Nederman beräknar inte det ekonomiska värdet för alla risker 
eftersom många av dem är mycket komplexa och kopplade till varandra. Den praktiska hanteringen av dessa risker underlättas däremot på flera olika sätt, bland annat genom 
koncerngemensamma policyer, affärsprocesser, utbildning, internkontroller och processer för granskning och godkännande av rapporter. Nedermankoncernens risker 
delas in i fyra kategorier: Strategiska risker, Operativa risker, Risker rörande regelefterlevnad och Finansiella risker. För en utförligare beskrivning av dessa risker hänvisas till 
Riskhanteringsavsnittet på sidorna 66-67 och not 3 i Nedermankoncernens års- och hållbarhetsredovisning 2020.

Noter

Orderingång, motsvarande period fg år   739,5   1 044,1   1 734,6   2 063,1   4 168,4

Förändring orderingång, organisk   395,4 -351,1   541,4 -452,2 -831,6

Förändring orderingång, valutaeffekter -77,0 -15,7 -182,9 -2,7 -116,2

Förändring orderingång, förväv  -   62,2  -   126,4   259,6

Orderingång   1 057,9   739,5   2 093,1   1 734,6   3 480,2

Ordertillväxt, organisk 53,5% -33,7% 31,2% -21,9% -19,9%

Ordertillväxt, valutaeffekter -10,4% -1,5% -10,5% -0,1% -2,8%

Ordertillväxt, förvärv  -   6,0%  - 6,1% 6,2%

Ordertillväxt 43,1% -29,2% 20,7% -15,9% -16,5%

Nettoomsättning, motsvarande period fg år   928,4   1 096,2   1 908,9   2 132,6   4 307,7

Förändring nettoomsättning, organisk   127,7 -227,8   101,6 -349,1 -755,4

Förändring nettoomsättning, valutaeffekter -79,3 -14,0 -165,7 -1,1 -122,6

Förändring nettoomsättning, förvärv  -   74,0  -   126,5   245,1

Nettoomsättning   976,8   928,4   1 844,8   1 908,9   3 674,8

Försäljningstillväxt, organisk 13,8% -20,7% 5,3% -16,3% -17,5%

Försäljningstillväxt, valutaeffekter -8,6% -1,3% -8,7% -0,0% -2,9%

Försäljningstillväxt, förvärv  -   6,7%  - 5,9% 5,7%

Försäljningstillväxt 5,2% -15,3% -3,4% -10,4% -14,7%

                                       1 apr-30 jun                                        1 jan-30 jun Helår

Mkr 2021 2020 2021 2020 2020
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Definitioner
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

AVKASTNING PÅ OPERATIVT KAPITAL
Justerat rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

EBITA-MARGINAL
EBITA i procent av omsättningen.

EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA-MARGINAL
EBITDA i procent av nettoomsättningen.

JUSTERAD EBITA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar, 
exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader.

JUSTERAD EBITA-MARGINAL
Justerad EBITA i procent av omsättningen.

JUSTERAD EBITDA
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, exklusive förvärvs- och 
omstruktureringskostnader.

JUSTERAD EBITDA-MARGINAL
Justerad EBITDA i procent av omsättningen.

JUSTERAT RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultat exklusive förvärvs- och omstruktureringskostnader.

JUSTERAD RÖRELSEMARGINAL
Justerat rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

NETTOSKULD
Räntebärande skulder (inklusive pensioner) minus likvida medel.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD
Nettoskuld dividerat med eget kapital

OPERATIVT KAPITAL
Eget kapital plus nettoskuld.

ORGANISK TILLVÄXT
Den organiska tillväxten är den tillväxttakt som inte kommer från förvärv 
eller valutaeffekter jämfört med motsvarande period föregående år. 

RESULTAT PER AKTIE (FÖRE UTSPÄDNING)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till 
genomsnittligt antal utestående aktier.

RESULTAT PER AKTIE (EFTER UTSPÄDNING)
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till 
genomsnittligt antal utestående aktier med tillägg för genomsnittligt 
antal konvertibler och optioner, beräknat i enlighet med IAS 33.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhål-
lande till finansiella kostnader. 

RÖRELSERESULTAT
Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar.

RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

SOLIDITET
Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutning).

VALUTANEUTRAL TILLVÄXT
Valutaneutral tillväxt är den tillväxttakt som inte kommer från valuta-
effekter jämfört med motsvarande period föregående år.  

ÅRSGENOMSNITT
Genomsnitt av ingående balans och utgående balans.
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Finansiell kalender 
INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS 
En telefonkonferens avseende rapporten hålls, på engelska, idag tors-
dag den 15 juli 2021 klockan 10.00. Nedermans vd och koncernchef 
Sven Kristensson samt CFO Matthew Cusick presenterar rapporten och 
svarar på frågor. 

För att delta i konferensen ring 
SE:  +46850558355 
UK:   +443333009269 
US: +1 6467224902

För att delta i konferense via Internet 
Konferensen kommer också att sändas via Internet.  
Besök vår webbplats för att delta i webkonferensen.  
www.nedermangroup.com/sv-SE/Investors/Reports/Webcast

FINANSIELL KALENDER 

• Kvartalsrapport 3  22 oktober 2021

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på 
Nedermanledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen 
bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad 
information är rimliga kan ingen garanti lämnas för att dessa förvänt-
ningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt 
framtida utfall variera väsenligt jämfört med vad som framgår i den 
framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förut-
sättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar 
i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och 
andra faktorer.

Denna information, av typen delårsrapport, är sådan som Nederman 
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller 
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 15 juli 2021 kl 08.00.

NÄRMARE UPPLYSNINGAR LÄMNAS AV
Sven Kristensson, CEO 
Telefon 042-18 87 00 
e-mail: sven.kristensson@nederman.com 

Matthew Cusick, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

För ytterligare information se även Nedermans hemsida  
www.nedermangroup.com

ADRESS
Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00
Organisationsnummer: 556576-4205

Nedermans YouTube-kanal

Skanna QR-koden med din mobil 
och besök vår YouTube-kanal.

FÖLJ OSS PÅ

https://www.nedermangroup.com/sv-SE/Investors/Reports/Webcast


KONKURRENSKRAFTIGA PRODUKTER
Alla Nedermans produkter är framtagna med målsättning 
att främja hälsa och säkerhet, effektivisera produktion 
och minimera kundernas miljöpåverkan. Idag är vi ledande 
inom utvecklingen av digitala produkter och lösningar för 
att säkerställa framtiden för våra kunder inom energian-
vändning, återvinning och efterlevnad av myndighetskrav. 
Försäljning av enskilda produkter, mindre och medelstora 
system samt större systemlösningar med hög andel kun-
danpassning utgör majoriteten av koncernens omsättning. 
Försäljningen av produkter och lösningar ger en bred kund-
bas som driver vår serviceförsäljning.

HELTÄCKANDE SERVICEERBJUDANDE
Ett viktigt inslag i vårt erbjudande är att kunna garantera 
våra kunder högsta möjliga tillgänglighet på sina lösningar. 
Vår utgångspunkt är att vi skall vara det alternativ som ger 
kunden lägst totalkostnad sett över lösningens livscykel. 
Utöver högkvalitativa produkter innebär detta att vi erbjud-
er kvalificerad service med hög tillgänglighet för att säker-
ställa kontinuerlig drift. Erbjudandet inkluderar teknisk ser-
vice, servicekontrakt, reservdelar och förbrukningsvaror.

Serviceförsäljning är ett prioriterat område. Under 2020 
växte försäljningen och service utgjorde 18 procent av den 
totala omsättningen.

MARKNADSLEDANDE POSITIONER
Sedan starten har Nederman utvecklat ett brett och kon-
kurrenskraftigt produktprogram. I kombination med ett 
omfattande försäljningsnätverk och betydande inves-
teringar i ny teknik, är det grunden för vår ledande posi-
tion på en global marknad. Storlek och marknadsbredd 
ger oss skalfördelar när det gäller produktutveckling, 
inköp och produktion. Nederman är sedan tidigare seg-
mentsledare inom EMEA, men nu också näst störst på 
den viktiga Americas-marknaden, och topp fem inom 
APAC. Det ger oss en stark bas att utvecklas vidare från. 

STARKA VARUMÄRKEN 
Idag möter Nederman marknaden med en stark portfölj av 
varumärken. Strategin är att varje enskilt varumärke skall 
tillföra koncernen spets inom ett enskilt produktområde 
eller marknadssegment. På så sätt har vi möjlighet att möta 
många olika kundbehov och marknadssegment, både på 
mogna marknader och tillväxtmarknader. Under senare år 
har vi lagt mycket kraft på att med varumärkena NEO Moni-
tors och Auburn FilterSense som bas utveckla ett helt nytt 
digitalt erbjudande, som skall säkra koncernens framtida 
positioner. Varumärkesportföljen utvärderas löpande sam-
tidigt som vi aktivt analyserar tänkbara förvärv.

En global koncern
Nederman är en av världens ledande utvecklare av produkter och lösningar för 
avancerad luftrening i krävande industriella miljöer. Vårt erbjudande omfattar 
enskilda produkter, kompletta lösningar, projektering, installation, driftsättning  
och service. Vi skyddar människor, miljö och produktion.

Med huvudkontor i Helsingborg sysselsätter vi idag cirka 2 100 anställda, med till-
verkning i 13 länder och försäljning till fler än 60 marknader via egen säljorganisa-
tion, agenter eller återförsäljare.

nedermangroup.com


