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NCAB publicerar preliminär omsättning för 
kvartal 1, föreslår inställd utdelning och 
skjuter upp årsstämman
NCABs styrelse har idag fattat beslut om att publicera preliminär omsättning och orderingång 
för kvartal 1 2020. Styrelsen har också fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om 
utdelning och att senarelägga årsstämman.

NCAB kommer att redovisa ett första kvartal med en nettoomsättning om ca 482 Mkr, vilket är 8 
procent bättre än föregående år. Det nyförvärvade Flatfield i Nederländerna står för merparten av 
förbättringen. Marknaden för mönsterkort har varit fortsatt stark i Norden, USA och i Asien men 
svagare i södra Europa. Orderingången i det första kvartalet uppgick till 561 Mkr, dvs 27 procent 
bättre än föregående år, varav en tredjedel av ökningen kan hänföras till förvärvet av Flatfield. Övrig 
förbättring beror till stor del på att många kunder lägger order tidigare än förut beroende på osäkerhet 
kring leveransförmågan från Kina vilket resulterat i en orderstock som är utspridd på en längre 
tidsperiod. EBITA för det första kvartalet exklusive Flatfield beräknas bli i linje med föregående år.

- NCAB hade en något svagare december 2019 då julhelgen innebar många lediga dagar. Detta 
kompenserades med ett starkt januari 2020. Det kinesiska nyåret och det därpå följande Coronavirus-
utbrottet i Kina i februari ledde till leveransproblem, som dock blev mindre än befarat. Istället ökade 
många kunder sina ordervolymer. I slutet av mars var våra fabriker i Kina igång till ca 80 procent och 
kunde börja leverera. Samtidigt spridde sig Coronaviruset till USA och Europa, med de allvarliga 
konsekvenser som vi nu ser i sjukdomsfall, döda och stängda samhällen. Efterfrågan på NCABs 
mönsterkort är trots detta fortsatt god. Det skiljer dock mycket mellan olika sektorer. De av våra 
kunder som i sin tur säljer till fordonsindustrin ser en klar avmattning medan det är kraftiga uppgångar 
i efterfrågan från medicinteknisk industri. Givet hur många länder som nu är helt nedstängda och hur 
världsekonomin tappar fart så lär vårt andra kvartal bli klart svagare, även om det är svårt att sia om 
hur mycket, kommenterar , VD och koncernchef.Hans Ståhl

Den fullständiga kvartalsrapporten publiceras enligt tidigare plan den 8 maj.

Styrelsen för NCAB föreslår att ställa in den tidigare föreslagna utdelningen (4,75 per aktie) för att 
skapa en ytterligare finansiell buffert. NCAB har en god finansiell ställning. I dessa tider vill dock 
styrelsen skapa stabilitet men också möjligheter att kunna agera offensivt och ta tillvara på tillfällien 
som ges marknaden.

Styrelsen har också idag, till följd av den förhöjda risknivån för spridning av coronaviruset och med 
anledning av de rekommendationer som under den senaste tiden utfärdats av svenska regeringen 
och myndigheter, beslutat att skjuta upp årsstämman till fredagen den 5 juni kl 13,00. NCAB kommer 
även att undersöka möjligheten för aktieägare att deltaga på distans. Årsstämman var ursprungligen 
planerad att hållas den 11 maj. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senast fyra veckor före 
det nya datumet för årsstämman. Årsredovisningen publiceras den 15 april.
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För ytterligare information, kontakta:
Gunilla Öhman, Investor Relations, +46 70 763 81 25

Om NCAB Group
NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq 
Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, 
produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av 
en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. 
NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder i Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 
länder världen över. Omsättningen uppgick 2019 till 1781 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i 
NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se .www.ncabgroup.com

Denna information är sådan information som NCAB Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson[er]s 
försorg, för offentliggörande den 2020-04-08 14:35 CEST.
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