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Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2019-05-01 – 2020-04-30 

• Faktureringen minskade med 10,2 Mkr till 58,6 Mkr (68,8) 
• Resultatet efter skatt för koncernen uppgick till 1,1 Mkr (1,0) 
• Eget kapital ökade och vid periodens slut uppgick det till 17,9 Mkr (16,8) 
• Resultat per aktie är 0,64 kr (0,57) 
• Styrelsen föreslår att vinsten får konsolidera bolaget och att ingen utdelning sker                 

(värden inom parantes anger förra årets resultat) 

 
För verksamhetsåret 2019/20 redovisar Forsstrom High Frequency AB en minskad fakturering med 
15% till 58,6 Mkr jämfört med föregående år (68,8 Mkr) och resultatet blev i år en vinst med 1,1 Mkr 
(1,0 Mkr). Enligt VD Peter Forsström var orderingången god under hösten, men avtog sedan kraftigt 
beroende på den påverkan utbrottet av covid-19 haft på bolagets kunder och näringslivet i stort.  
Under året har marknads- och säljavdelningen vidareutvecklat nya agenter, tagit fram nytt PR-
material och en ny hemsida på sex språk.   

Under året har utvecklandet av mer komplexa maskiner fortsatt. Utvecklingen har pågått med 
maskindator och lanseringen möts av stort intresse på mässor och utbildningar hos oss. Vissa 
avancerade anpassningar har genomförts för att motsvara högt ställda förväntningar hos kunder 
och för att fortsätta vara världsledande i branschen.  

Styrelsens målsättning är fortsatt en årlig omsättningstillväxt. Arbetet med att förbättra vår 
marknadsbearbetning skall fortsätta. Bolaget fortsätter att fokusera på våra kärnmarknader för att 
nå förbättrad lönsamhet genom den produktplattform och de marknader som vi har valt. 
Produktionseffektivitet och inköpsarbete är nyckelkompetenser i vår strävan efter tillväxt och ökad 
lönsamhet. 
 
Årsstämma kommer att hållas torsdagen 20 augusti kl. 14.00 i Lysekil. Årsredovisningen kommer att 
finnas i sin helhet på Forsstroms hemsida www.forsstrom.com den 9 juli. 
 
Antalet aktier (1 750 000) är oförändrat. Sedan den 1 november 2014 kan bolagets aktie handlas på 
Alternativa Listan. 
 
Pressmeddelandet är inte granskat av företagets revisor. 
Halvårsrapport bokslutsåret 2020/2021 lämnas i december 2020. 
 
 
 

Peter Forsström Olle Axell 
VD  Styrelseordförande 
 
 
Forsstrom High Frequency AB tillverkar maskiner för svetsning av plastmaterial med hjälp av avancerad 
högfrekvensteknik. 2019/2020 var exportandelen 89% av all försäljning.  
Kunderna är tillverkare av exempelvis lastbils- och tågkapell, större tält, hallar, reklamskyltar, solskydd, 
oljelänsor, pooler och flytande vätsketankar – produkter som ska tåla stora påfrestningar.  
Företagets aktie kan handlas på Alternativa Listan. 

http://www.forsstrom.com/

