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Preliminära siffror för fjärde kvartalet visar på 30 procent försäljningstillväxt och 
ökad lönsamhet  

Hexatronics nettopåverkan av covid-19 pandemin under fjärde kvartalet 2020 bedöms som marginell. 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick preliminärt till cirka 600 MSEK (463) vilket motsvarar 30 procent 
tillväxt, varav merparten är organisk. EBITA för fjärde kvartalet förväntas uppgå till mellan 62 och 67 MSEK 
(28). 

Orderstocken vid utgången av kvartalet var 97 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år 
varav hälften av ökningen är driven av redan kommunicerade sjökabelordrar. Sedan andra kvartalet 2020 
har Hexatronic valt att offentliggöra preliminära försäljnings- och lönsamhetssiffror med anledning av 
rådande osäkerhet pga. covid-19 pandemin. 
 
”Vi såg i det fjärde kvartalet endast en marginell nettopåverkan av covid-19. Med införandet av hårdare 
restriktioner i stora delar av världen finns det en fortsatt osäkerhet framgent.  

Vår övergripande bedömning är fortsatt att erfarenheterna av covid-19 kommer leda till ökade investeringar 
i kommunikationsnäten, både avseende fast och mobil kommunikation”, säger Henrik Larsson Lyon, VD på 
Hexatronic Group. 
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Vid eventuella frågor kontakta: 
 
 
Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00 

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 12.00 CET. 
 
 
Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och 
systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av 
innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som 
Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, 
Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya 
Zeeland, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se 
www.hexatronicgroup.com. 


