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PRESSMEDDELANDE 
 

HydraSpecma upplever ett bättre tredje kvartal än förväntat och höjer samtidigt 
förväntningarna på årets omsättning och resultat. 
 
Trots vikande efterfrågan i flera kundsegment till följd av corona har en stabil verksamhetsnivå inom 
segmenten Wind Power och Stationary Hydraulics samt en snabb förbättring inom Commercial Vehicles hos 
de globala kunderna, uppnår HydraSpecma en omsättning i perioden om 473 miljoner DKK. Detta 
motsvarar en minskning med 4 % jämfört med samma period förra året, vilket anses vara tillfredsställande 
med den nuvarande globala situationen i åtanke. 
 
HydraSpecma arbetar med att optimera företagets produktionsförlopp för att säkerställa flexibiliteten och 
för att uppnå en högre effektivitet vid produktion av både större och mindre produktionsserier, liksom med 
att optimera den interna och externa logistiken. Den interna optimeringen har bl.a. bidragit till ett lyft av 
EBITDA till 35 miljonerDKK, jämfört med 33 miljoner DKK för samma period 2019 trots den lägre 
verksamhetsnivån. 
 
I Sverige bygger HydraSpecma en ny logistik- och produktionsanläggning i Göteborgsområdet för att 
optimera den nuvarande produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt inom segmentet 
Commercial Vehicles. Den nya enheten förväntas stå klar vid utgången av det första halvåret 2021.  
I Danmark har uppförandet av ett nytt HydraSpecma TechCenter i Ishøj precis påbörjats, som ska ge 
själländska eftermarknadskunder stöd och fungera som lagerlokal för HydraSpecmas övriga verksamheter. 
TechCentret förväntas stå klart i fjärde kvartalet 2021.  
 
HydraSpecma förväntar att kunna bibehålla en god försäljning till kunderna inom segmentet Wind Power 
och  OEM Stationary . Efterfrågan och försäljningen till de större globala kunderna inom rullande materiel 
ökar, och samtidigt som företaget har ökat marknadsandelarna, förväntas det att verksamhetsnivån 
kommer upp till samma nivå som före covid-19-pandemin inom det närmaste halvåret. Övriga kunder 
märker också en ökande verksamhet, men utsikten att nå samma verksamhetsnivå som före covid-19-
pandemin är på väsentligt längre sikt.  
 
På grund av den ökande efterfrågan från kunderna inom Commercial Vehicles höjer HydraSpecma 
förväntningen för 2020 till en omsättning i storleksordningen 1,9 miljarder kronor jämfört med 
förväntningen 1,8 miljarder DKK. Förväntningen på årets resultats höjs till ett EBITDA i intervallet 185-205 
miljoner DKK jämfört med den tidigare förväntningen 160-180 miljoner DKK. 
Med den senaste positiva verksamhetsutvecklingen förväntar sig HydraSpecma att öka omsättningen under 
första halvåret 2021 och förbättra EBITDA jämfört med första halvåret 2020. De indikerade förväntningarna 
ges naturligtvis med förbehåll för den fortsatta utvecklingen i situationen med coronaviruset. 
 

HydraSpecma A/S i Skjern tillhandahåller gärna ytterligare information om företagets räkenskaper för 
det tredje kvartalet 2020. 
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