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Ökad rörelsemarginal under det tredje kvartalet
Sanitec Oyj:s delårsrapport januari – september 2013

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 175,4 miljoner euro (186,5).
Jämförbar nettoomsättning var 1,3 % lägre under kvartalet relativt föregående år1).
Den lägre försäljningsvolymen förklaras av fortsatt utmanande marknadsförutsättningar
på flera nyckelmarknader till följd av det rådande makroekonomiska klimatet. Detta
motverkades av en bättre produktmix och högre genomsnittliga försäljningspriser.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet ökade till 20,5 miljoner euro (16,2), vilket
motsvarar en rörelsemarginal om 11,7 % (8,7).
Rörelseresultatet för tredje kvartalet justerat för jämförelsestörande poster ökade till
21,3 miljoner euro (16,6), vilket ger en rörelsemarginal om 12,1 % (8,9).
Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till 32,3
miljoner euro (37,8).
Externa lån i Ukraina återbetalades under tredje kvartalet.
Långsiktiga finansiella mål beslutade av styrelsen.
1)

Beräknat med constant valutakurs och jämförbar koncernstruktur, det vill säga organisk förändring.

Klicka på länken för att läsa och ladda ned Sanitecs Delårsrapport januari-september 2013 på
svenska eller på engelska (www.sanitec.com/PRESS).
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Om Sanitec
Sanitec är den ledande specialisten på badrumsporslin, med en unik europeisk portfölj av starka, lokala varumärken. Vi
har ett nära samarbete med våra kunder, industripartners, arkitekter och designers för att utveckla attraktiva
badrumskonsept med badrumsporslin, möbler, installionssystem, kranar och blandare smat badkar och duschar. Våra
varumärken och produkter står för en hög innovations- och kvalitétsnivå, liksom för funktionell och attraktiv design.
Vi kombinerar det bästa av styrkan hos en stor europeisk organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla
våra kunder det bästa när det gäller badrumsprodukter. 2012 uppgick vår nettoomsättning till 752,8 miljoner euro och
vi är cirka 6 500 medarbetare som arbetar i vår 18 europabaserade produktionsanläggningar samt i våra försäljningsoch supportfunktioner. Vårt huvudkontor finns i Helsingfors i Finland.
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För ytterliggare information om Sanitec och vårt produktutbud, besök vår webbplats www.sanitec.com.

