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• Faktureringen ökade med 3,4 Mkr till 68,8 Mkr (65,4) 
• Resultatet efter skatt för koncernen blev 1,0 Mkr (1,3) 
• Eget kapital ökade och vid periodens slut uppgick det till 16,8 Mkr (15,8) 
• Resultat per aktie är 0,57 kr (0,77 kr) 
• Styrelsen föreslår att vinsten får konsolidera bolaget och att ingen utdelning sker 

   
Forsstrom High Frequency AB utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner för svetsning av plastduk med hjälp av avancerad 
högfrekvensteknik. Kunderna tillverkar stora plastdukskonstruktioner som ska tåla höga påfrestningar. Exempel är lastbilskapell, 
stora tälthallar, swimmingpooler, reklamskyltar, solskydd, oljelänsar och flytande vätsketankar. Exportandelen var 95 % under året. 
 
För verksamhetsåret 2018/19 redovisar Forsstrom High Frequency AB en ökad fakturering med 5 % till 68,8 Mkr jämfört med 
föregående år (65,4 Mkr) och resultatet blev i år en vinst med 1,0 Mkr (1,3 Mkr). Försäljningen ökade i höstas, avtog under vintern 
för att sedan öka igen under våren. Vårt fokus på huvudmarknaderna med aktiviteter, mässor, resor och förbättrade agentrelationer 
har resulterat i ökad orderingång från våra kärnområden. Kunder på övriga exportmarknader har gett oss nya order i något lägre 
omfattning. Fokuseringen i utvecklingsarbetet har varit att fortsätta optimera systemförändringarna i produktionen. Detta arbete 
bedöms kunna sänka produktkostnaden, öka effektiviteten, korta ledtiderna och att ge en kvalitativt bättre konstruktion.  
 
Styrelsens målsättning är fortsatt en årlig omsättningsökning inom intervallet 10–20 %. Våra marknadsföringsaktiviteter ger nu 
resultat och vi har fler förfrågningar och prospekt, vilket ger ökat antal order.  Arbetet med att förbättra vår marknadsbearbetning är 
nu väletablerad varför vi fortfarande tror att aktiviteterna leder till fortsatt ökande volym och högre marginaler. 
Bolagets fokus fortsätter vara på våra kärnområden för att nå lönsamhet inom den produktplattform och de marknader vi har. Vår 
kvalitetssatsning på våra produkter och vårt arbetssätt kommer fortsatt att vara en hörnsten i det dagliga arbetet. 
 
Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 22 augusti 2019 klockan 14.00 i Lysekil. Årsredovisningen kommer att finnas 
tillgänglig på bolagets hemsida www.forsstrom.com efter den 12 juli. 
 
Antalet aktier (1 750 000) är oförändrat. Sedan den 1 november 2014 kan bolagets aktie handlas på Alternativa Aktiemarknaden. 
 
 
Pressmeddelandet är inte granskat av företagets revisor.  
Halvårsrapport bokslutsåret 2019/2020 lämnas den 5 december 2019.  
 
 
Peter Forsström  Olof Axell 
VD  Styrelseordförande 
 
 
Forsstrom High Frequency AB tillverkar maskiner för svetsning av plastmaterial med hjälp av avancerad högfrekvensteknik. 
Kunderna är tillverkare av exempelvis lastbilskapell, större tält, swimmingpooler, reklamskyltar, solskydd, oljelänsor och flytande vätsketankar – 
produkter som ska tåla stora påfrestningar. Företagets aktie kan handlas på Alternativa Aktiemarkaden. 
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