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Lysekil den 5 december 2019 

 

Halvårsrapport maj-oktober 2019 

• Faktureringen ökade med 7% till 36,1 Mkr (33,7 Mkr) 

• Resultatet efter skatt ökade till +1,6 Mkr (-0,4 Mkr) 

• Halvåret visar en ökad försäljning och ett resultat som är  

2 Mkr högre än motsvarande period förra året. 
(värden inom parantes anger förra årets halvårsresultat) 

 

Forsstrom High Frequency AB visar på en ökad försäljning och vi har haft en hygglig 

orderingång under det första halvåret maj-oktober 2019. Vi har deltagit på två stora 

utlandmässor som visat goda marknadsutsikter och vi har dessutom uppdaterat vårt 

marknadsföringsmaterial och hemsida. Halvåret har inneburit förbättrade växelkurser 

som med vår 93% exportandel (95%) har bidragit till en högre vinst, säger VD Peter 

Forsström. Vi fortsätter att satsa på vidareutveckling av våra HF-svetsmaskiner och dess 

tillbehör, - allt för att på bästa sätt anpassa maskinerna till kundernas nya behov av t.ex. 

automation. Det är vår bedömning att det är rätt strategi för att stärka vår 

konkurrenskraft på lång sikt, menar Peter Forsström vidare. Vi har startat upp ForFlexx-

projektet med stöd av Vinnova/ EU-projekt, och det finanserias till 67% av Forsstroms 

vanliga verksamhet. 

 

Enligt Peter Forsström verkar företaget i en värld med stor osäkerhet. Konjunkturen i 

Europa verkar ha stannat upp en del medan vi märker av försäljningsökningar från andra 

delar av världen. Vi kommer dock att fortsätta med våra hårda utvecklingssatsningar 

samt marknadsarbete. 

Halvårsrapporten finns i sin helhet på Forsstroms hemsida www.forsstrom.com 

Företagets revisorer har inte gjort någon granskning av denna halvårsrapport.  

Kommande ekonomisk information: bokslutskommuniké lämnas i juni 2020. 

 

Ytterligare information lämnas av: 

 

 

Peter Forsström Olle Axell 

VD  Styrelseordförande 

 

Forsstrom High Frequency AB tillverkar maskiner för svetsning av plastmaterial med 

hjälp av avancerad högfrekvensteknik. Upp till 93% av försäljningen sker på export. 

Kunderna är tillverkare av exempelvis lastbils- och tågkapell, större tält, hallar, 

reklamskyltar, solskydd, oljelänsor, pooler och flytande vätsketankar – produkter som 

ska tåla stora påfrestningar.  

 

http://www.forsstrom.com/

