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Nyckeltal Q4 2011 

 EBITDA avslutades Q4 med 2,3 milj. euro (Q4 2010 -1.9 milj. euro) vilket är det näst bästa  
Q4 under de senaste 10 åren. 

 Kassaflödet uppgår till 21,6 milj. euro huvudsaklingen till följd av förändringar i 
rörelsekapitalet (netto) från 111,0 milj. euro under Q3 2011 till 86,8 milj. euro under Q4 
2011. 

 Orderingången överstiger fortsatt förra årets orderingång och är 25% högre än förra årets 
orderingång under Q4. 

 Kverneland Group lanserade ett omfattande investeringsprogram för såmaskinsfabriken, 
vilket representerar den största investeringen i materiella tllgångar historiskt sett. 

 Kverneland Group har signerat ett “term sheet” för ny bankfinansiering på 72 milj. euro 
genom ett syndikatlån lett av SR-Bank. 

 Under kvartalet ökade uppmärksamheten kring Kverneland Group från potentiella 
investerare, något som kulminerade i ett avtal med den största enskilda aktiepostägaren 
som oåterkalleligen och ovillkorligen sålde sina 49,075,120 andelar i företaget till ett pris om 
10,50 NOK per aktie. 

 

Nyckeltal till dags dato 2011   

 Total orderingång under året uppgår till 485,6 milj. euro vilket är en ökning med 61,3 milj. 
euro mot förra årets orderingång och med 169,8 milj. euro mot 2009 års orderingång.  

 Orderboken når totalt 150,7 milj. euro, och överskrider därmed förra årets orderbok med 
35%. 

 Omsättningen ökade med 18%. 

 EBITDA slutade på 23,8 milj mot 4,7 milj. förra året trots ogynnsam valutakurs som 
påverkade EBITDA negativt med 2,0 milj. euro. 

 Rörelsekapitalet (netto) ökade från slutet av år 2010 till slutet av år 2011 med 9% medan 
den årliga nettoomsättningen ökade med 18%. 

 Balansen höll sig fortsatt  stark med en egenkapitalsandel på 31%. 

 Resultat efter skatt uppgår till 10,7 milj. euro. 

 

För ytterligare information: 

Ingvald Løyning, President & CEO  Mobile: +47 905 40 855 
Friedrich Pehle, CFO  Mobile: +49 170 63 53 164 
E-mail: investor-relations@kvernelandgroup.com 

Du hittar även Kverneland Group på internet 
http://www.kvernelandgroup.com 

 



About Kverneland Group 

Kverneland Group is a leading international company developing, producing and distributing agricultural machinery 
and services. Our strong focus on innovation allows us to provide an attractive, unique and broad product range with 
high quality. Kverneland Group offers an extensive package of effective and efficient systems and solutions to the 
professional farming community. The offering covers implements for soil preparation, seeding equipment, forage 
equipment, balers, wrappers, fertiliser spreaders, sprayers and electronic solutions for agricultural tractors and 
machinery. 
 
The Group was founded in 1879 and listed on Oslo Stock Exchange in 1983. Kverneland Group’s factories are 
located in Norway, Denmark, Germany, France, The Netherlands, Italy, China and Russia. The Group has own sales 
companies in 19 countries and exports to another 60 countries. At the end of 2011, Kverneland Group had a 
turnover of EUR 448.2 million and 2 127 employees, of which 71.1% worked outside Norway. 
 


