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Arkivbild
Koncernchefen Nils-Erik Danielsson lämnar Ballingslöv efter årsskiftet. Efter flera
framgångsrika år får han nu i finalen tampas med en kraftig nedgång i försäljningen.

Ballingslöv rasade hårt
tredje kvartalet
2008-10-27 15:59 BALLINGSLÖV
Nu slår krisen till ordentligt inom köksbranschen. Ballingslövs vinst för
tredje kvartalet dalade 73 procent. Vid årsskiftet ska koncernen har
265 färre anställda.
Det tycks vara tvärnit för kök i finanskrisens spår. Ballingslöv Internationel
redovisar en sjunkande vinst både för perioden januari-september och inte
minst för tredje kvartalet i år jämfört med samma period ifjol.
Vinsten före skatt gällande kvartal tre hamnade på 10.8 miljoner jämfört med
60 miljoner (se fakta).
– Rörelseresultatet i såväl den nordiska som den brittiska verksamheten har
påverkats negativt av lägre efterfrågan, hård prispress och försämrat
kapacitetsutnyttjande i fabrikerna. Vidare har högre transport- och
säljkostnader i den nordiska verksamheten påverkat resultatet negativt, uppger
koncernchefen Nils-Erik Danielsson.
Bolaget arbetar intensivt för att anpassa kapacitet och kostnader till den
lägre efterfrågan.
– Som ett led i detta kommer antalet anställda vara 265 personer lägre vid
årets utgång än vid årets början. Fortsatt omflyttning och koncentration av
produktionsresurserna inom bänkskiveverksamheten är en viktig del i de
effektivitetsförbättrande åtgärderna.
Samtidigt kommer köksjätten att lämna Stockholmsbörsen. Efter Stena
Adactums budpliktsbud i maj i år äger numera Stena Adactum drygt 80 procent
av aktierna i Ballingslöv International AB och uppfyller därmed inte börsens
spridningskrav.
Slutligt datum för avnotering kommer att meddelas snarast efter samråd med
OMX Nordic Exchange Stockholm. Ballingslöv International kommer därefter att
återkomma om hur handeln i aktien skall upprätthållas.
Danielsson har inget emot beslutat. Genom flytten får koncernen mer lugn
och ro att satsa, investera och utveckla bolaget utan en flåsande aktiemarknad
med krav om kvartalsrapporter. Nackdelen är att Ballingslöv blir mindre
självständigt i och med rollen som renodlat dotterbolag till Stena.
Per Strandell
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