
– hållbara energilösningar i världsklass

Delårsrapport 2 · 2018

§ OMSÄTTNINGEN uppgick till 10.233 Mkr (9.009 Mkr)

§ RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.031 Mkr (877 Mkr)

§ RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 776 Mkr (651 Mkr)

§ VINSTEN per aktie före och efter utspädning, beräknad på genomsnittligt  
antal utestående aktier under perioden, uppgick till 1,54 kr (1,29 kr)

§ FÖRVÄRV AV
     –  60% av aktierna i amerikanska elementbolaget BriskHeat Corp.
 –  Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla
 –  51% av aktierna i brittiska braskaminbolaget CK Fires Ltd.
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VD Gerteric Lindquist har ordet

Fortsatt god utveckling under första halvåret

Kalender
17 augusti 2018
Kl 11.00 Telefonkonferens 
(på engelska); 
Presentation av Delårs-
rapport 2 och möjlighet        
till att ställa frågor. 

Registrering på vår 
hemsida www.nibe.com 
krävs för att få tillgång                      
till presentationsbilderna 
under konferensen.

För att lyssna på presen-
tationen via telefon,  
ring +46 8 566 426 94.
16 november 2018
Delårsrapport 3, 
jan–sept 2018
15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018
14 maj 2019
Delårsrapport 1, 
jan–mars 2019
17.00 Årsstämma  

Ekonomiska mål

• Tillväxten skall genom-
snittligt uppgå till 20%   
per år

• Rörelsemarginalen för 
respektive affärsområde 
skall, över en konjunk-
turcykel, uppgå till minst 
10% av omsättningen

• Avkastningen på eget 
kapital skall, över en 
konjunk tur  cykel, uppgå 
till minst 20% efter scha-
blonskatt

• Soliditeten i koncernen 
skall ej understiga 30%.

Koncernens omsättningstillväxt under första halvår-
et uppgick till 13,6%, varav 6,9% var organisk. Jäm-
fört med första halvåret i fjol har varken den svenska 
valutan eller antalet arbetsdagar haft någon reell 
påverkan på omsättningen.

Vi upplever den generella efterfrågebilden  som 
fortsatt relativt god såväl i Europa som i Nordame-
rika och Asien. Den låga räntenivån bedömer vi vara 
den största drivkraften bakom den fortsatt relativt 
positiva konjunkturbilden. Vi följer därför med stor 
vaksamhet just ränteutvecklingen. Den successiva 
och allt tydligare övergången till ett mer hållbart syn-
sätt skapar också nya marknader med god efterfrå-
gan inom allt fler samhällssektorer. Denna utveckling 
är mindre konjunkturkänslig och kan därför mer be-
skrivas som ett pågående paradigmskifte. 

Integrationen av de, genom förvärv, successivt 
tillkommande enheterna löper planenligt. Parallellt 
med detta  pågår vårt ständiga arbete med att för-
bättra såväl vår inre effektivitet som att förstärka vår 
kvalitets- och hållbarhetsprofil. Detta är oeftergivli-
ga interna krav, vilka i sin tur, tillsammans med våra 
höga krav på prestanda, är styrande både i vår of-
fensiva produktutveckling och vår långsiktiga mark-
nadsbearbetning.

Affärsområdet NIBE Climate Solutions målmed-
vetna strategi att positionera sig som en marknads-
ledande helhetsleverantör av intelligenta, hållbara 
klimatiseringslösningar avsedda för enfamiljsbostä-
der går från klarhet till klarhet. Utifrån resultatet av 
denna framgångsrika strategi pågår nu ett omfattan-
de och metodiskt  arbete med att skapa en liknande 
position på marknaden för kommersiella fastigheter.

Det är också tillfredsställande att se den tydliga 
förbättringen av rörelsemarginalen. De huvudsak-
liga förklaringarna till detta är den organiska till-
växten, ett framgångsrikt integrationsarbete samt 
förbättrade marknadsförutsättningar för värme-
pumpar i USA. 

Affärsområdet NIBE Elements lika målmedvet-
na strategi, att erbjuda marknaden ett heltäckande 
sortiment av intelligenta systemlösningar med håll-
barhetsprofil, fortsätter också att krönas med fram-
gång. För att kompensera oss för såväl avsevärda lö-
nekostnadsökningar som ren arbetskraftsbrist har 
vi hög prioritet på rationalisering, automation och 
god arbetsmiljö i alla våra tillverkande enheter. Den 
något lägre rörelsemarginalen förklaras av att fjol-
årets första hälft  innehöll några större projektorder 
med god rörelsemarginal. 

Affärsområdet NIBE Stoves uppvisar en fortsatt 
stabil utveckling även om det, under maj och juni, 
extremt varma vädret i framför allt Europa naturligt-
vis haft en viss negativ inverkan på efterfrågan. Våra 
hållbarhetskrav är mycket högt ställda även inom 
det här affärsområdet och vi satsar stora utveck-
lingsresurser för att säkerställa vår marknadsledan-
de position vad gäller hög förbränningseffektivitet 
och låga utsläppsnivåer. Den något lägre rörelse-
marginalen under första halvåret förklaras framför 
allt av att vi inte varit tillräckligt snabba med att 

kompensera oss för prisökningar på våra insatsva-
ror. Under andra halvåret kommer emellertid våra 
egna prisökningar till kund att råda bot på detta.

Vårt förvärvstempo är fortsatt högt och under för-
sta kvartalet förvärvades 60% av aktierna i det ame-
rikanska elementbolaget BriskHeat, Alfa Lavals verk-
samhet inom fjärrvärme och fjärrkyla samt ett antal 
mindre kompletteringsförvärv. I början av juli förvär-
vades 51% av aktierna i CK Fires (känt under varumär-
ket Evonic Fires) som är ett av de snabbast växande 
företagen inom elektriska kaminer i Storbritannien. 

Investeringsnivån i de befintliga verksamheterna 
uppgick under årets första sex månader till 358 Mkr 
att jämföras med fjolårets 271 Mkr och avskrivnings-
takten på 341 Mkr jämfört med 332 Mkr i fjol.

Med erfarenheterna från den kraftiga ökningen 
av efterfrågan under andra halvåret 2017, då vi hade 
svårt att leva upp till målsatt leveranssäkerhet, har 
vi under första halvåret genomfört en lagerupp-
byggnad av både insatsvaror och färdigvaror, för att 
undvika liknande problem under kommande högsä-
song.

Rörelseresultatet förbättrades under första halv-
året med 18,2% jämfört med motsvarande period 
föregående år och rörelsemarginalen har därmed 
kunnat förbättras till 11,0% från fjolårets 10,6%. Den 
största bidragande orsaken till det förbättrade rö-
relseresultatet är av intern karaktär men även den 
förvärvade omsättningen bidrar naturligtvis.

Resultatet efter finansnetto förbättrades under 
första halvåret med 17,6% jämfört med motsvaran-
de period i fjol och vinstmarginalen uppgick därmed 
till 10,1% jämfört med 9,7% i fjol. Huvudanledningen 
till det försämrade finansnettot är en kombination 
av framför allt kurseffekter men även ökade ränte-
kostnader.

Utsikter för 2018
• Vår företagsfilosofi och vårt starka produktpro-

gram med fokusering på energieffektivitet och 
hållbarhet ligger rätt i tiden.

• Vi har god beredskap för att kunna vara offensiva 
på förvärvssidan.

• Vårt interna effektivitetsarbete kombinerat med 
noggrann kostnadskontroll borgar för fortsatt 
goda marginaler. 

• I likhet med tidigare år är effekterna av konjunk-
turutvecklingen, valutaoron och de volatila ener-
gipriserna, kombinerat med den politiska turbu-
lensen på flera håll i världen, svåra att förutse men 
vi är ändå försiktigt positiva till året som helhet. 

Markaryd den 17 augusti 2018

Gerteric Lindquist
Verkställande Direktör
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Omsättning
Koncernens nettoomsättning upp gick till 10.233 Mkr (9.009 Mkr), 
vilket motsvarar en tillväxt på 13,6% varav 6,9% var organisk. Av 
den totala omsättningsökningen på 1.224 Mkr var 600 Mkr förvär-
vad.

Resultat
Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 1.031 Mkr, vilket 
innebär en resultattillväxt på 17,6% jämfört med samma period 
2017. Resultatet efter finansnetto uppgick då till 877 Mkr. Pe-
riodens resultat är belastat med förvärvskostnader på 11 Mkr 
(15 Mkr). Avkastningen på det egna kapitalet uppgick till 13,5% 
(13,6%). 

Förvärv
I januari förvärvades 60% av aktierna i amerikanska element-
bolaget BriskHeat Corporation som även bedriver verksamhet 
i Vietnam, Kina, Taiwan och Nederländerna. Med 650 anställda 
och cirka 320 Mkr i årsomsättning är BriskHeat världsledande vad 
gäller så kallade textilbaserade värmemattor. Bolaget har konso-
liderats i affärsområdet NIBE Element från och med januari 2018. 
Avtal finns om att även förvärva resterande 40% av aktierna år 
2021. Förvärvsbalansen är fortfarande preliminär.

Alfa Lavals verksamhet för fjärrvärme/fjärrkyla och tappvarm-
vatten för kommersiellt bruk förvärvades i mars. Verksamheten, 
som omsätter cirka 300 Mkr med ett 60-tal anställda i Sverige, 
Frankrike, Ryssland, Tjeckien, Finland, Storbritannien och Slova-
kien, har konsoliderats i affärsområdet NIBE Climate Solutions 
från och med juni 2018. Förvärvsbalansen är fortfarande prelimi-
när.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under inledningen av juli förvärvades 51% av aktierna i det brit-
tiska företaget CK Fires Ltd med ett brett sortiment av elektriska 
kaminer. Bolaget, som omsätter cirka 70 Mkr, kommer att konso-
lideras i affärsområdet NIBE Stoves från och med juli 2018. Avtal 
finns om att även förvärva resterande 49% av aktierna senast år 
2026. 

Investeringar
Koncernen har under perioden investerat 1.686 Mkr (1.673 Mkr). 
Av investeringarna avser 1.328 Mkr (1.402 Mkr) förvärv av verk-               
samheter. Resterande 358 Mkr (271 Mkr) avser i huvudsak inves-
teringar i maskiner och inventarier i befintliga verksamheter.               
Det investeringsbelopp som avser förvärv omfattar såväl initiala 
köpeskillingar som bedömda framtida tilläggsköpeskillingar.

Kassaflöde och finansiell ställning 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital uppgick till 1.181 Mkr (1.015 Mkr). Kassaflödet ef-
ter förändring av rörelsekapital uppgick till 138 Mkr (706 Mkr). Den 
främsta anledningen till det försämrade kassaflödet är lagerupp-
byggnad inför högsäsongen.

Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 9.492 
Mkr. Vid årets ingång uppgick mot svarande skulder till 8.976 Mkr. 
Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid periodens ut-
gång till 2.586 Mkr mot 3.803 Mkr vid årets in gång. Soliditeten upp-
gick vid periodens utgång till 45,6%, att jämföras med 45,8% vid 
årets ingång och 44,4% vid motsvarande tid i fjol.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar koncernledning, vissa kon-
cerngemensamma funktioner samt finansiering. Omsättningen 
uppgick under perioden till 8 Mkr (8 Mkr) med ett resultat efter 
finansiella poster på 530 Mkr (319 Mkr). Det helägda dotterbola-
get NIBE Energy Systems WFE AB har under perioden fusionerats 
med moderbolaget.

30%

38%

5%

27% Norden 

Europa (exkl Norden) 

Nordamerika

Omsättning per geografisk region
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NIBE Koncern 2018 2017 senaste 2017
Nyckeltal Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 10.233 9.009 20.233 19.009
Tillväxt % 13,6 42,0 12,3 23,9
varav förvärvad % 6,7 31,2 8,9 19,5
Rörelseresultat Mkr 1.129 955 2.518 2.344
Rörelsemarginal % 11,0 10,6 12,4 12,3
Resultat efter finansnetto Mkr 1.031 877 2.336 2.182
Vinstmarginal % 10,1 9,7 11,5 11,5
Soliditet % 45,6 44,4 45,6 45,8
Avkastning på eget kapital % 13,5 13,6 13,9 13,7
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Affärsområdenas utveckling

   2016 2017 2018

0

150

300

450

NIBE Stoves

NIBE Element

NIBE Climate Solutions

600

   K2K1K4K3K2K1K4K3K2

Rörelseresultat per a	ärsområde
senaste nio kvartalen (Mkr)

NIBE Stoves

NIBE Element

NIBE Climate Solutions

 2016 2017 2018

Omsättning per a�ärsområde
senaste nio kvartalen (Mkr)

K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2
0

3.000

1.200

1.800

2.400

3.600

600

68%

9%

69%

22%

NIBE Stoves
NIBE Element
NIBE Climate Solutions

64%
30%

6%

Respektive a�ärsområdes resultatandel

9%

61%
NIBE Stoves
NIBE Element
NIBE Climate Solutions

30%

Respektive a�ärsområdes andel av omsättningen
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Respektive affärsområdes resultatandel (Kv 1-2 2018)

Omsättning per affärsområde senaste nio kvartalen (Mkr)

Rörelseresultat per affärsområde senaste nio kvartalen (Mkr)

Kvartalsdata 

Resultaträkning koncern 2018                   2017                    2016

(Mkr) Kv 1 Kv 2 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 2  Kv 3 Kv 4
Nettoomsättning 4.862 5.371 4.370 4.639 4.644 5.356 3.301 4.135 4.870
Rörelsekostnader – 4.365 – 4.739 – 3.944 – 4.110 – 3.981 – 4.630 – 2.896 – 3.525 – 4.203

Rörelseresultat 497 632 426 529 663 726 405 610 667
Finansiellt netto – 54 – 44 – 30 – 48 –  51 – 33 – 28 – 38 – 13

Resultat efter finansiellt netto 443 588 396 481 612 693 377 572 654

Skatt – 107 – 148 – 103 – 123 – 130 – 123 – 98 – 154 – 176

Nettoresultat 336 440 293 358 482 570 279 418 478

Nettoomsättning affärsområden

NIBE Climate Solutions 2.971 3.384 2.640 2.940 3.003 3.437 2.004 2.722 3.110

NIBE Element 1.483 1.652 1.285 1.325 1.212 1.280 1.045 1.079 1.149

NIBE Stoves 524 471 520 451 517 748 316 392 680

Koncernelimineringar – 116 – 136 – 75 – 77 –  88 –  109 – 64 –  58 –  69

Totalt koncernen 4.862 5.371 4.370 4.639 4.644 5.356 3.301 4.135 4.870

Rörelseresultat affärsområden

NIBE Climate Solutions 308 436 256 356 460 523 307 443 466
NIBE Element 154 198 142 158 149 114 124 139 109
NIBE Stoves 45 23 45 31 69 130 17 52 121
Koncernelimineringar – 10 – 25 – 17 – 16 – 15 – 41 – 43 –  24 – 29

Totalt koncernen 497 632 426 529 663 726 405 610 667
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 6.355 Mkr att jämföras med 5.580 Mkr 
för motsvarande period föregående år. Av omsättningsökningen 
på 775 Mkr hänför sig 190 Mkr till förvärv, vilket innebär att den 
organiska tillväxten uppgick till 10,5%. 

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 744 Mkr att jämföras 
med 612 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 
11,7% jämfört med 11,0% föregående år. Rörelsemarginalen un-
der den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 13,5%. 

Marknaden
Den nordamerikanska värmepumpsmarknaden för enfamiljshus 
är på väg att återhämta sig efter de vid årsskiftet återinförda stat-
liga stöden för installation av mark-/bergvärmepumpar i USA. 
Marknaden för energieffektiva klimatiseringsprodukter avsedda 
för kommersiella fastigheter har haft en fortsatt stabil utveckling 
och god orderingång.  

I Europa har den positiva marknadsutvecklingen ytterliga-
re förstärkts, vilket bidragit till en god försäljning under första 
halvåret. Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna utgör 
de starkaste tillväxtmarknaderna. Samtliga nordiska marknader 
uppvisar också en tillväxt, vilket gynnar flertalet av våra verksam-
heter som har marknadsledande positioner i respektive land. 
Ökad nybyggnation av småhus, statliga stöd för fossilfria lösning-
ar samt ökat intresse för produkter som använder förnybar energi 
utgör de största faktorerna för tillväxten.

Marknaderna i östra Europa fortsätter att utvecklas positivt 
och våra enheter i Polen och Tjeckien uppvisar en relativt kraftig 
expansion vad gäller produktkoncept för inomhuskomfort, fram-
för allt värmepumpar och varmvattenberedare.

De konkreta myndighetsbesluten i Norge respektive Neder-
länderna om att långsiktigt fasa ut användning av värmeproduk-
ter som använder de fossila energislagen olja och gas skapar ökad 
efterfrågan på våra produkter. Konverteringsbesluten kommer att 
påverka oss och vår bransch gynnsamt under lång tid framöver.

Tillväxten på den svenska hemmamarknaden för värmepum-
par har fortsatt och samtliga produktsegment uppvisar en till-
växt. Främsta anledningen är en fortsatt stabil nybyggnation av 
småhus även om tillväxttakten avtagit något, bland annat på 
grund av skärpta finansieringskrav. Vi fortsätter att öka vår totala 

Affärsområde NIBE Climate Solutions

marknadsandel och förstärker vår marknadsposition ytterligare. 
Även efterfrågan på energieffektiva produktlösningar för större 
fastigheter ökar och vi förstärker successivt vår organisation för 
att kunna expandera ytterligare inom detta område.

För traditionella varmvattenberedare är efterfrågan fortsatt 
stabil såväl i Norden som i övriga Europa. 

Verksamheten
Marknadsintroduktioner av nya prestandastarka produkter 
sker löpande inom samtliga applikationsområden och utgör en 
grundförutsättning för vår fortsatta expansion. Vi har under för-
sta halvåret lanserat våra nya produktkoncept på internationella 
branschmässor i såväl USA som i Europa, vilket kompletterats av 
ett stort antal riktade lokala marknadssatsningar. Detta bidrar till 
att stärka vår profil som marknadsledare inom intelligenta, ener-
gieffektiva och miljövänliga produktlösningar för inomhuskom-
fort baserade på förnybar energi.

Det av EU införda F-gasdirektivet fortsätter att påverka hela 
den europeiska värmepumpsbranschen. Ett intensivt produkt-
utvecklingsarbete pågår för att ställa om våra produkter till na-
turliga köldmedier med de oeftergivliga kraven att verkningsgrad, 
kvalitet respektive livslängd skall bibehållas och allra helst ytter-
ligare förbättras.

Efter förvärvet av Alfa Lavals verksamhet för fjärrvärme/fjärr-
kyla och centraler för tappvarmvatten för kommersiellt bruk, 
pågår en integrering av verksamheten som följer plan och inled-
ningsvis har det välkända varumärket Cetetherm relanserats på 
marknaden. 

Trots en relativt kraftig volymtillväxt på den europeiska mark-
naden har vår produktionskapacitet och leveransförmåga fullt ut 
kunnat möta marknadens förväntningar. I Nordamerika sker en 
anpassning av produktionskapaciteten för att möta den ökande 
efterfrågan på mark-/bergvärmepumpar avsedda för enfamiljs-
hus.

Vi noterar också att det högt prioriterade interna kvalitetsar-
betet fortsätter att resultera i förbättrad produktkvalitet. Vi ge-
nomför löpande kostnadseffektiviseringar såväl i produktion som 
i övrig verksamhet för att vidmakthålla vår underliggande goda 
rörelsemarginal. 

NIBE Climate Solutions 
Nyckeltal 2018 2017 senaste 2017

Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår

Nettoomsättning Mkr 6.355 5.580 12.794 12.020

Tillväxt % 13,9 48,6 12,1 25,4

varav förvärvad % 3,4 39,1 7,2 21,9

Rörelseresultat Mkr 744 612 1.727 1.595

Rörelsemarginal % 11,7 11,0 13,5 13,3

Tillgångar Mkr 20.380 18.717 20.380 18.707

Skulder Mkr 2.555 2.285 2.555 2.603

Investeringar i                  
anläggningstillg. Mkr 209 166 365 322

Avskrivningar Mkr 220 224 421 425

Efterfrågan på värmepumpar har ökat kraftigt i Nederländerna där myndighets-
beslutet att långsiktigt fasa ut användningen av de fossila energislagen olja och 
gas för uppvärmning  har  en  positiv påverkan.
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Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 3.135 Mkr att jämföras med 2.610 Mkr 
under motsvarande period föregående år. Av omsättningsök-
ningen på 525 Mkr hänför sig 410 Mkr till förvärv, vilket innebär att 
den organiska tillväxten uppgick till 4,4%. Värt att nämna är att 
föregående års omsättning påverkades positivt av några större 
projektorder. 

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 352 Mkr att jämföras 
med 300 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 
11,2% jämfört med 11,5% föregående år. Rörelsemarginalen un-
der den senaste 12-månadersperioden uppgår därmed till 10,9%.

Marknaden
Efterfrågeutvecklingen på den internationella elementmark-
naden har totalt sett varit positiv under första halvåret. En god 
ekonomisk utveckling på de flesta av våra geografiska marknader 
och omställningen till mer hållbara lösningar inom flera mark-
nadssegment gynnar oss som global leverantör. 

Vi ser en ökad osäkerhet hos våra internationella kunder kring 
var de ska förlägga sin produktion, utifrån de diskussioner och ak-
tiviteter som pågår rörande förändrade tullar och handelsregler. 
I denna omvärld är det en stor fördel att ha produktion spridd i 
många olika länder, vilket ger oss goda förutsättningar att parera 
förändrade handelsmönster.

Ett antal genomförda strategiska förvärv under föregående 
år och inledningen av detta år har stärkt affärsområdets geogra-
fiska spridning och produkterbjudande. Förvärven utvecklas en-
ligt plan och vi har nu även ett brett sortiment av värmeprodukter 
med speciell inriktning mot den starkt växande halvledarindu-
strin. 

I stort sett alla produktsegment såväl inom konsumentpro-
dukter som produkter för kommersiell utrustning har utvecklats 
väl. Efterfrågan drivs i många fall av förändrade regler för ökad en-
ergieffektivitet och säkerhet. Med vår decentraliserade lokala or-
ganisation har vi god förmåga att följa de olika geografiska mark-
nadernas behov av tekniska lösningar och produkter. 

Affärsområde NIBE Element

Inom bilindustrin upplevs en minskad efterfrågan inom vissa 
produktgrupper och marknadssegment. Samtidigt pågår många 
utvecklingsprojekt hos våra kunder till följd av ökade krav på mil-
jöprestanda och ett ökat intresse för konvertering till el- och hy-
bridlösningar. Vårt breda sortiment av alternativa teknologier ger 
en klar fördel i detta marknadsläge. 

Våra satsningar på att erbjuda kompletta lösningar inklusive 
styrning och mätning har fallit väl ut, speciellt för så kallad inver-
terstyrning av elektriska motorer som ger våra kunder möjlighet 
att leverera produkter med högre energieffektivitet. Även pro-
duktsegmentet resistorer har en god utveckling, speciellt inom 
marknadssegmenten energi och infrastruktur. Vi ser också en 
fortsatt god tillväxtmöjlighet inom vindkraftområdet där vi leve-
rerar nya tekniska lösningar som förbättrar underhåll och pre-
standa. 

Verksamheten
För att stabilt kunna upprätthålla rörelsemarginalnivån på mål-
satta 10% fortsätter vårt intensiva arbete med att förbättra våra 
enheters konkurrenskraft inom respektive marknadssegment. 
Det innebär bland annat ytterligare satsningar på robotisering 
och automation samt produktivitetsförbättrande åtgärder, både 
i hög- och lågkostnadsländer. I syfte att motverka arbetskrafts-
bristen i flera av våra lågkostnadsenheter genomförs ett flertal 
åtgärder för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Genom vår eta-
blering på ytterligare marknader i Asien utanför Kina, får vi också 
tillgång till alternativ lågkostnadsproduktion. 

Valutautvecklingen är fortsatt turbulent och påverkar prisbild-
ning och konkurrenskraft i betydande omfattning. Kraftiga höj-
ningar av vissa metaller och insatsvaror under året nödvändiggör 
prisjusteringar inom flertalet marknads- och produktsegment. 
Förlängda leveranstider kräver också ett flertal åtgärder för att 
säkra materialförsörjningen. Vår globalisering och våra produk-
tionsenheter i olika valutaområden ger oss en klar fördel i denna 
situation.

NIBE Element 
Nyckeltal 2018 2017 senaste 2017

Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 3.135 2.610 5.627 5.102

Tillväxt % 20,1 28,9 16,3 20,0

varav förvärvad % 15,7 11,8 12,8 10,5

Rörelseresultat Mkr 352 300 615 563
Rörelsemarginal % 11,2 11,5 10,9 11,0
Tillgångar Mkr 7.496 5.108 7.496 5.916
Skulder Mkr 1.208 967 1.208 943
Investeringar i 
anläggningstillg. Mkr 82 72 174 164

Avskrivningar Mkr 83 68 153 139

I många utvecklingsprojekt hos våra 
kunder finns det ett stort intresse av 
att utveckla el- och hybridlösningar. 
Vår marknadsnärvaro i segmentet 
gör att vi kan tillgodose marknadens 
efterfrågan på dessa produkter. 



NIBE  ·  DELÅRSRAPPORT 2  ·  2018 7 

Omsättning och resultat
Omsättningen uppgick till 995 Mkr att jämföras med 971 Mkr under 
motsvarande period föregående år. Då inga förvärv påverkar jämfö-
relsen innebär det en organisk tillväxt på 24 Mkr eller 2,5%.

Rörelseresultatet uppgick för perioden till 68 Mkr att jämföras  
med 76 Mkr föregående år, vilket innebär en rörelsemarginal på 6,9% 
jämfört med 7,9% föregående år. Rörelsemarginalen under den se-
naste 12-månadersperioden uppgår därmed till 11,8%.

Marknaden
Trenden under inledningen av året med en generellt sett svagare 
efterfrågesituation på brasvärmeprodukter i Europa, har fortsatt 
under andra kvartalet som traditionellt är det klart lägsta om-
sättningsmässigt för affärsområdet. I det korta perspektivet har 
också det ovanligt varma vädret i stora delar av Europa ytterli-
gare dämpat efterfrågan. Trots rådande tuffa marknadsförhållan-
den har vi ökat omsättningen och därmed tagit marknadsande-
lar på samtliga bearbetade huvudmarknader.

I Nordamerika har däremot efterfrågan hittills i år ökat både 
på gas- och vedeldade produkter, vilket kan förklaras med en all-
mänt god konjunkturutveckling och den gångna, relativt kalla 
vintern i stora delar av USA och Kanada.

I Skandinavien har marknaden för brasvärmeprodukter fort-
satt att minska något trots en allmänt god konjunkturutveckling. 
En investering i ny eldstad står fortfarande högt upp på önskelis-
tan inom segmentet sällanköpsvaror men samtidigt konkurrerar 
en investering i bostaden med andra sällanköpsvaror och upp-
levelser. 

I Storbritannien fortsätter efterfrågan att öka på gaseldade 
produkter. Detta beror huvudsakligen på rådande låga prisnivå 
på gas men också på användarkomforten med en gaseldad pro-
dukt. Den senaste tidens negativa debatt om vedeldning har bi-
dragit till en försiktigare marknad för vedeldade produkter under 
första halvåret. En successiv övergång till en ökad efterfrågan på 
nya, moderna produkter som redan möter de kommande Ecode-
signkraven 2022 borde påverka utvecklingen i branschen posi-
tivt.

Efterfrågan på brasvärmeprodukter i Frankrike har ökat något 
på vedeldade produkter men i synnerhet på pelletseldade pro-
dukter, vilka numera utgör en väsentlig andel av den totala mark-
naden. I Tyskland har däremot efterfrågan fortsatt minska något 
och bedömningen är att den traditionella fackhandeln har stärkt 
sin position, vilket gynnar oss då det är vår huvudsakliga distri-
butionskanal. 

Verksamheten
I början av juli förvärvades 51% av aktierna i brittiska CK Fires Ltd, 
känt under varumärket Evonic Fires, med köpoption på de res-
terande 49% av aktierna senast 2026. Bolaget, som är ett av de 
mest expansiva inom elektriska kaminer i Storbritannien, har en 
omsättning på cirka 70 Mkr med en rörelsemarginal överstigande 
10%. Med förvärvet av Evonic Fires får vi en verksamhet med fullt 
fokus på elektriska kaminer på en växande marknad såväl i Stor-
britannien som i övriga Europa. Verksamheten kommer att drivas 
vidare som en självständig enhet under ledning av den tidigare 
ägaren. 

Under våren har vi lanserat ett helt nytt braskaminkoncept un-
der varumärket Nordpeis, som är en av de ledande aktörerna på 
den norska marknaden. Modellserien kallas för ”Me” och har ett 
helt nytt och fräscht designuttryck. Mottagandet har varit mycket 
positivt på samtliga bearbetade huvudmarknader och produk-
terna kommer att kunna levereras till kund under andra halvåret.

Under första halvåret har vi haft en hög och jämn produktions-
takt i våra produktionsenheter. En väl balanserad lageruppbygg-
nad av färdiga produkter har genomförts för att möta den högre 
efterfrågan under den viktiga höstsäsongen som inleds i slutet av 
tredje kvartalet. Under våren har kapacitets- och effektivitetshö-
jande åtgärder genomförts i vår brittiska tillverkningsenhet för 
gaseldade produkter för att möta den högre efterfrågan och möj-
liggöra en god leveransförmåga inför hösten.

Den något lägre rörelsemarginalen under första halvåret kan 
förklaras med att aviserade prishöjningar får full effekt först från 
och med halvårsskiftet, medan relativt kraftiga prishöjningar på 
olika råvaror i kombination med en ogynnsam valutasituation 
uppstått tidigare.

Affärsområde NIBE Stoves

NIBE Stoves 
Nyckeltal 2018 2017 senaste 2017

Kv 1-2 Kv 1-2 12 mån helår
Nettoomsättning Mkr 995 971 2.260 2.236
Tillväxt % 2,5 40,0 10,6 26,6
varav förvärvad % 0,0 38,9 8,4 25,0
Rörelseresultat Mkr 68 76 267 275
Rörelsemarginal % 6,9 7,9 11,8 12,3
Tillgångar Mkr 3.160 3.051 3.160 2.958
Skulder Mkr 350 300 350 364
Investeringar i 
anläggningstillg. Mkr 40 20 68 48
Avskrivningar Mkr 39 40 76 77

Vårt nordamerikanska varumärke  Re-
gency erbjuder ett brett sortiment för det 
moderna hemmet  och en del av produk-
terna kan även användas utomhus.
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Resultaträkning i sammandrag

Koncernen Moderbolaget
kvartal 2 kvartal 2 jan-juni jan-juni senaste helår jan-juni jan-juni

(Mkr) 2018 2017 2018 2017 12 mån 2017 2018 2017
Nettoomsättning 5.371 4.639 10.233 9.009 20.233 19.009 8 8
Kostnad för sålda varor – 3.587 – 3.034 – 6.858 – 5.938 – 13.366 –  12.446 0 0

Bruttoresultat 1.784 1.605 3.375 3.071 6.867 6.563 8 8
Försäljningskostnader – 842 – 793 – 1.657 – 1.565 – 3.232 –  3.140 0 0
Administrationskostnader – 366 – 322 – 694 – 620 – 1.314 – 1.240 – 31 – 29

Övriga rörelseintäkter 56 39 105 69 197 161 0 0

Rörelseresultat 632 529 1.129 955 2.518 2.344 – 23 – 21
Finansiellt netto – 44 – 48 – 98 – 78 – 182 –  162 553 340
Resultat efter finansiellt netto 588 481 1.031 877 2.336 2.182 530 319
Skatt – 148 – 123 – 255 – 226 – 508 –  479 1 0

Nettoresultat 440 358 776 651 1.828 1.703 531 319

Nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 440 358 776 651 1.828 1.703 531 319

Planenliga avskrivningar ingår med 175 168 341 332 649 640 0 0
Nettovinst per aktie före och efter utspädning, kronor 0,87 0,71 1,54 1,29 3,63 3,38

Rapport över totalresultat

Nettoresultat 440 358 776 651 1.828 1.703 531 319

Övrigt totalresultat

Poster som ej kommer att omklassificeras                            
till resultaträkningen

Aktuariella vinster och förluster i pensionsplaner – 35 0 – 10 0 31 41 0 0

Skatt 7 0 2 0 – 7 – 9 0 0
– 28 0 – 8 0 24 32 0 0

Poster som kan komma att omklassificeras                          
till resultaträkningen

Kassaflödessäkringar 1 0 – 10 14 – 21 3 0 0
Säkring av nettoinvestering – 35 25 – 73 34 – 48 59 0 0
Valutakursdifferenser 712 – 370 1.270 – 451 979 –  742 0 0
Skatt – 65 40 – 67 45 – 45 67 0 0

613 – 305 1.120 – 358 865 –  613 0 0
Summa övrigt totalresultat 585 – 305 1.112 – 358 889 –  581 0 0

Summa totalresultat 1.025 53 1.888 293 2.717 1.122 531 319
Totalresultat hänförligt till moderbolagets  aktieägare 1.025 53 1.888 293 2.717 1.122 531 319

Balansräkning i sammandrag

Koncernen Moderbolaget
(Mkr) 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 16.905 15.132 14.744 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 3.281 3.058 3.043 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 519 396 331 12.856 12.757 12.781
Summa anläggningstillgångar 20.705 18.586 18.118 12.856 12.757 12.781
Varulager 4.340 3.213 3.247 0 0 0
Kortfristiga fordringar 3.833 3.155 3.203 116 230 323
Kortfristiga placeringar 93 67 90 0 0 0
Kassa och bank 2.120 1.980 3.332 48 0 0
Summa omsättningstillgångar 10.386 8.415 9.872 164 230 323
Summa tillgångar 31.091 27.001 27.990 13.020 12.987 13.104

Eget kapital 14.166 11.978 12.807 7.658 7.578 7.652
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 0
Långfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 3.858 3.203 2.859 274 277 219
Långfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 7.340 7.380 6.960 4.113 5.000 5.016
Kortfristiga skulder och avsättningar, icke räntebärande 3.575 3.005 3.348 75 131 217
Kortfristiga skulder och avsättningar, räntebärande 2.152 1.435 2.016 900 0 0
Summa eget kapital och skulder 31.091 27.001 27.990 13.020 12.987 13.104
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Kassaflödesanalys i sammandrag
(Mkr) jan-juni jan-juni helår

2018 2017 2017

Kassaflöde från löpande                  
verksamhet 1.181 1.015 2.307
Förändring av rörelsekapital – 1.043 – 309 – 184

Investeringsverksamhet – 1.197 – 1.019 – 1.358
Finansieringsverksamhet – 286 – 88 259
Kursdifferens i likvida medel 136 – 54 – 104

Förändring av likvida medel – 1.209 – 455 920

Finansiella instrument värderade till verkligt värde
(Mkr) 30 juni  30 juni 31 dec

2018 2017 2017

Kortfristiga fordringar
Valutaterminer 0 15 0
Råvaruterminer 9 0 6
Summa 9 15 6

Finansiella anläggnings-
tillgångar
Räntederivat 17 12 18

Kortfristiga skulder 
och avsättningar, 
icke räntebärande

Valutaterminer 18 1 5

Råvaruterminer 0 2 0

Summa 18 3 5

Inga instrument har kvittats i rapporten över finansiell ställning utan samtliga 
har bruttoredovisats. För en beskrivning av värderingstekniker och indata vid 
värdering hänvisas till not 2 i årsredovisningen för 2017. För övriga finansiella 
tillgångar och skulder i koncernen utgör de redovisade värdena en rimlig ap-
proximation av deras verkliga värden. För en specifikation av sådana finan-
siella tillgångar och skulder hänvisas till not 7 i årsredovisningen för 2017. 

Nyckeltal
jan-juni jan-juni helår

2018 2017 2017

Tillväxt % 13,6 42,0 23,9
Rörelsemarginal % 11,0 10,6 12,3
Vinstmarginal % 10,1 9,7 11,5
Investeringar i anläggnings-
tillgångar Mkr 1.686 1.673 2.026

Disponibla likvida medel Mkr 2.586 2.453 3.803
Rörelsekapital, 
inklusive kassa och bank Mkr 6.811 5.410 6.524
i förhållande till                        
nettoomsättning % 33,7 30,0 34,3

Rörelsekapital, 
exklusive kassa och bank Mkr 4.598 3.363 3.102
i förhållande till
nettoomsättning % 22,7 18,7 16,3
Räntebärande skulder/         
Eget kapital % 67,0 73,6 70,1

Soliditet % 45,6 44,4 45,8
Avkastning på sysselsatt 
kapital  % 11,5 11,2 11,5
Avkastning på eget kapital  % 13,5 13,6 13,7
Nettoskuld / EBITDA ggr 2,3 2,4 1,9
Räntetäckningsgrad  ggr 6,8 7,1 9,6

Omsättning per geografisk region
(Mkr) NIBE    

Climate 
Solutions

NIBE
Element

NIBE 
Stoves

Elimi-
nering

Totalt

Norden 2.067 562 263 – 170 2.722
Europa 
(exkl Norden) 2.396 1.098 466 – 75 3.885

Nordamerika 1.808 1.104 214 – 6 3.120

Övriga länder 84 371 52 – 1 506

Summa 6.355 3.135 995 – 252 10.233

Förändring i eget kapital i sammandrag
(Mkr) jan-juni jan-juni helår

2018 2017 2017

Ingående eget kapital 12.807 12.129 12.129
Utdelning till aktieägare – 529 – 444 – 444
Periodens totalresultat 1.888 293 1.122
Utgående eget kapital 14.166 11.978 12.807

Tidpunkt för redovisning av omsättning
(Mkr) NIBE    

Climate 
Solutions

NIBE
Element

NIBE 
Stoves

Elimi-
nering

Totalt

Leveranser som intäktsförts vid en enda 
tidpunkt 6.269 3.135 995 – 252 10.147

Leveranser som intäktsförts successivt 86 0 0 0 86

Summa 6.355 3.135 995 – 252 10.233

SERVICEAVTAL
För vissa produkter inom Climate Solutions erbjuder NIBE kunderna att teckna ettåriga serviceavtal som innebär att NIBE 
åtar sig att utföra underhållsservice och åtgärda vissa fel som inte omfattas av lämnad garanti. Omfattningen av uppkomna 
fel går ej att med säkerhet veta på förhand varför prissättningen är erfarenhetsbaserad. Betalning erhålls från kunderna 
årsvis i förskott varför förutbetalda intäkter kommer att intäktsföras successivt under kommande 12-månadersperiod.

AVTAL OM FÖRLÄNGDA GARANTIER
För vissa produkter inom Climate Solutions erbjuder NIBE kunderna att teckna avtal om garantitider som överstiger de som 
tillhandahålls som standard. Vilken garantitid som är standard beror på både typ av produkt och vilken marknad det är fråga 
om. De avtal som har längst varaktighet löper ut inom sex år. Omfattningen av uppkomna fel går ej att med säkerhet veta på 
förhand varför prissättningen är erfarenhetsbaserad. Betalning erhålls från kunderna i samband med varuleverans. Förut-
betalda intäkter kommer att intäktsföras successivt under kommande 6-årsperiod.

Data per aktie
jan-juni 

2018
jan-juni 

2017
helår 
2017

Nettovinst per aktie
(totalt 504.016.622 aktier) kr 1,54 1,29 3,38

Eget kapital per aktie kr 28,11 23,77 25,41
Balansdagens börskurs kr 96,14 79,55 78,60



Avkastning på sysselsatt kapital
(Mkr) jan-juni

2018
jan-juni

2017
helår
2017

Resultat efter finansnetto senaste 12 mån 2.336 2.103 2.182
Finansiella kostnader senaste 12 mån 288 221 255
Resultat före finansiella kostnader 2.624 2.324 2.437

Sysselsatt kapital vid periodens ingång 21.783 20.665 20.665

Sysselsatt kapital vid periodens utgång 23.658 20.792 21.783

Genomsnittligt sysselsatt kapital 22.721 20.729 21.224
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,5 11,2 11,5

Avkastning på eget kapital
(Mkr) jan-juni

2018
jan-juni

2017
helår
2017

Resultat efter finansnetto                   
senaste 12 månader 2.336 2.103 2.182
Schablonskatt, % 22,0 22,0 22,0
Resultat efter finansiellt netto,         
efter skatt

1.822 1.640 1.702

Eget kapital vid periodens ingång 12.807 12.129 12.129
Eget kapital vid periodens utgång 14.166 11.978 12.807
Genomsnittligt eget kapital 13.487 12.053 12.468
Avkastning på eget kapital, % 13,5 13,6 13,7

Disponibla likvida medel
(Mkr) jan-juni

2018
jan-juni

2017
helår
2017

Kassa och bank 2.120 1.980 3.332
Kortfristiga placeringar 93 67 90
Outnyttjade checkkrediter 373 406 381
Disponibla likvida medel 2.586 2.453 3.803

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar
(Mkr) jan-juni

2018
jan-juni

2017
helår
2017

Anskaffning av anläggningstillgångar 1.689 1.673 2.058
Avyttring av anläggningstillgångar – 3 0 – 32
Nettoinvesteringar i anläggnings-            
tillgångar 1.686 1.673 2.026

Kompletterande nyckeltal
Kompletterande nyckeltal avser finansiella mått som används av företagets ledning och av investerare för att utvärdera koncernens resultat och 
ställning med hjälp av beräkningar som inte direkt kan härledas ur de finansiella rapporterna. De kompletterande nyckeltal som redovisas i denna 
rapport kan skilja sig till beräkningssättet från liknande mått som används av andra bolag.

Nettoskuld/EBITDA
(Mkr) jan-juni

2018
jan-juni

2017
helår
2017

Långfristiga skulder och avsättningar, 
räntebärande 7.340 7.380 6.960
Kortfristiga skulder och avsättningar, 
räntebärande 2.152 1.435 2.016

Kassa och bank – 2.120 – 1.980 – 3.332

Kortfristiga placeringar – 93 – 67 – 90

Nettoskuld 7.279 6.768 5.554

Rörelseresultat senaste 12 månader 2.518 2.232 2.344

Av- och nedskrivningar senaste                       
12 månader 650 633 640

EBITDA 3.168 2.865 2.984
Nettoskuld/EBITDA, ggr 2,3 2,4 1,9

Räntetäckningsgrad
(Mkr) jan-juni

2018
jan-juni

2017
helår
2017

Resultat efter finansiellt netto 1.031 877 2.182
Finansiella kostnader 178 145 255
Räntetäckningsgrad, ggr 6,8 7,1 9,6
  

Rörelsekapital inklusive kassa och bank
(Mkr) jan-juni

2018
jan-juni

2017
helår
2017

Summa omsättningstillgångar 10.386 8.415 9.872
Kortfristiga skulder och avsättningar,        
icke räntebärande – 3.575 – 3.005 – 3.348

Rörelsekapital inklusive kassa och bank 6.811 5.410 6.524
Nettoomsättning senaste 12 mån 20.233 18.014 19.009
Rörelsekapital inklusive kassa och bank i 
förhållande till nettoomsättning, % 33,7 30,0 34,3

Rörelsekapital exklusive kassa och bank
(Mkr) jan-juni

2018
jan-juni

2017
helår
2017

Varulager 4.340 3.213 3.247
Kortfristiga fordringar 3.833 3.155 3.203
Kortfristiga skulder och               
avsättningar, icke räntebärande – 3.575 – 3.005 – 3.348
Rörelsekapital exklusive kassa 
och bank 4.598 3.363 3.102
Nettoomsättning senaste 12 mån 20.233 18.014 19.009
Rörelsekapital exklusive 
kassa och bank i förhållande till           
nettoomsättning, % 22,7 18,7 16,3
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Delårsrapporten 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.

Markaryd den 17 augusti 2018

Uppgifterna i denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. För övrig information om definitioner hänvisas 

till årsredovisningen för år 2017.

Redovisningsprinciper
NIBE Industriers koncernredovisning upprättas i enlighet med In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS). NIBE Industriers 
delårsrapport för andra kvartalet 2018 är upprättad enligt IAS 34 
Delårsrapportering. För koncernen har en ny standard, IFRS 15 
Revenue from contracts with customers, och förändringar i IFRS 9 
Financial instruments trätt i kraft sedan årsskiftet med oväsentlig 
inverkan på koncernens rapporter. I övrigt har samma redovis-
ningsprinciper tillämpats, som beskrivs på sidorna 80-83 i årsre-
dovisningen för 2017. Moderbolaget redovisar enligt årsredovis-
ningslagen samt RFR 2 Redovisning för juridiska personer. 

Transaktioner med närstående har skett i samma omfattning 
som i fjol och samma principer tillämpas som beskrivs på sidan 80 
i årsredovisningen för 2017.

Risker och osäkerhetsfaktorer
NIBE Industrier är en internationell koncern med representation 
i ett 40-tal länder och är som sådan exponerad för ett antal af-
färsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är därför en vik-
tig process i relation till uppsatta mål. I koncernen är en effektiv 
riskhantering en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för 
den operativa styrningen och utgör ett naturligt led i den löpande 
uppföljningen av verksamheten. Utöver de risker och osäkerhets-
faktorer som beskrivs i NIBE Industriers årsredovisning för 2017 
bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerheter ha tillkom-
mit.  

NIBE-aktien
NIBEs B-aktie är noterad på NASDAQ Nordic, Large Cap-listan i 
Stockholm samt sekundärnoterad på SIX Swiss Exchange i Zürich. 
NIBE-aktiens stängningskurs den 30 juni  2018 var 96,14 kr. 

Under första halvåret 2018 gick NIBEs aktiekurs upp med 
22,3% från 78,60 kronor till 96,14 kronor. OMX Stockholm PI (OMX-
SPI) gick under samma period upp med 0,9%. 

Vid ut gången av juni 2018 uppgick NIBEs börs värde till 48.456 
Mkr, baserat på senaste betalkurs. 

Antalet omsatta NIBE-aktier uppgick till 91.350.803, vilket mot-
svarar en omsättningshastighet på 36,2% under första halvåret 
2018. Samtliga tal har räknats om med hänsyn till split 4:1 genom-
förda 2003, 2006 och i maj 2016 samt utspädningseffekten av före-
trädesemissionen i oktober 2016.

Antal omsatta aktier per börsdag i tusental Aktiekurs i kronor

Aktiekurs kronor OMX Stockholm  PI
(OMXSPI) kronor

Genomsnittligt antal omsatta 
aktier per börsdag i tusental
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NIBE Industrier AB (publ)
Box 14, 285 21  MARKARYD  Tel 0433 - 73 000  
www.nibe.com  ·  Org-nr: 55 63 74 - 8309

Eventuella frågor besvaras av:

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, gerteric.lindquist@nibe.se

Hans Backman, ekonomidirektör, hans.backman@nibe.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som NIBE Industrier AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 

lämnades till media för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl 08.00. 

NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre 
affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av mil-
jövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar 
för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för mer än 60 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 14.300 
(11.900) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och 
en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveck-
ling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2017 genererade 
en omsättning på drygt 19 (15) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnote-
ring på SIX Swiss Exchange sedan 2011.


