
FM Mattsson Group inleder effektiviseringsprogram

FM Mattsson Group har under slutet av 2022 sett en lägre försäljning och 
lönsamhetsutveckling i koncernens nordiska affär. Det är en följd av en svagare byggmarknad 
relaterat till badrum och kök som bedöms fortsätta under 2023. Den lägre försäljningen har 
tydligast påverkan i vår produktion i Mora. Därför har beslut fattats idag om att reducera 
bemanningen i Mora, där huvudkontoret och produktionsanläggningen finns, som ett led i 
att effektivisera verksamheten utifrån aktuellt läge. Beslutet har för avsikt att reducera 
antalet tjänster i Mora med cirka 35 personer. Verksamheten har i nuläget cirka 565 anställda 
i koncernen, varav 335 är anställda i Mora.
 
Förhandlingar inleds omgående med berörda parter. Bedömningen är att programmet ska 
leda till årliga kostnadsbesparingar om cirka 15 miljoner kronor med början under tredje 
kvartalet. I nuläget kan bolaget inte bedöma hur stora eventuella engångskostnader beslutet 
kan innebära.
 
Bolaget har för avsikt att lämna vidare information i samband med den normala 
rapporteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Skarp, verkställande direktör
E-post: fredrik.skarp@fmmattssongroup.com
Telefon: +46 (0) 250-596405.
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Om oss

FM Mattsson Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar 
och tillhörande produkter under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, 
Mora Armatur, Damixa, Hotbath, Aqualla och Adamsez. Koncernens vision är att vara 
kundens första val i badrum, kök- och kompletterande områden. Verksamheten omsatte 2021 
över 1,8 miljard kronor genom sina bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Benelux, 
Storbritannien, Tyskland och Italien och hade 532 anställda. FM Mattsson Group är 
börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som FM Mattsson AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-02 08:00 CET.
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