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Vi är en av de största producenterna 

inom träskydd i Europa.

VISSTE DU ATT?



Vi levererade mer än 10 000 poolpaket

i Frankrike förra året

VISSTE DU ATT?
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4PTPG: Mumford & Wood

Vi levererade fönster och dörrar 

till Turnberry Golf resort

VISSTE DU ATT?



5PTPG: Timber Windows

Vi har 43 showrooms för fönster 

och dörrar i Storbritannien

VISSTE DU ATT? 
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FÖRETAGSPROFIL

Bergs äger och utvecklar företag som 

förädlar trä

Verksamhet inom tre produktområden: 

Wood Protection, Joinery och Sawn Wood 

Tillväxt sker genom planerade

investeringar, förvärv och innovation 

Decentraliserad affärsmodell med

självständiga dotterbolag med tydligt 

resultatansvar



BERGS VERKSAMHET IDAG
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< 1

Stark finansiell position där

211 Mkr, 15% 
marginal

EBITDA januari - juni 2021 var

anläggningar i Sverige, Lettland, 

Estland och Storbritannien
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Produktion sker vid

självständiga bolag

inom träförädling
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Bergs är en koncern med

Med goda utsikter 

för helåret 2021

1,4 Mdkr

Nettoförsäljning 

januari - juni 2021 var

anställda som bidrar till 

ett hållbart samhälle

Bergs har

950

Net debt

EBITDA
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VARFÖR INVESTERA I BERGS?

Decentraliserad affärsmodell med 

självständiga dotterbolag

Stark och växande efterfrågan 

på hållbara träprodukter

Välkända och starka varumärken

Ambitiösa tillväxtmål genom 

organisk tillväxt och förvärv

Vår strategiska resa är rätt i tiden – från 

sågverksbolag till ett aktivt ägarbolag

Vi har en stark finansiell position
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WOOD PROTECTION JOINERY SAWN WOOD44% 12% 36%

Notering: Distribution baserad på 2020 års nettoförsäljning och resultat. Ytterligare 8% (179 Mkr) tillkommer från Energy & Logistics-området. 

Foton från vänster: Linax Natur, PTPG: Timber Windows

PRODUKTOMRÅDEN

Tillväxt Marginal Tillväxt Marginal Tillväxt Marginal



▪ En av de största leverantörerna och legoproducent av träskydd i 

Europa med produktion i Sverige, Lettland och Storbritannien

▪ Bergs bidrar med kunskap om teknik och erfarenhet, och 

utveckling sker i samarbete med kunder och institut

▪ Förväntad tillväxt inom alternativa behandlingar, brandskyddat 

och Linax på ca 10%

I FRAMKANT INOM WOOD PROTECTION
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BERGS ÄR EN STARK AKTÖR PÅ MARKNADEN FÖR SKYDDAT TRÄ

Cladding

10
10

15%

35%

25%

5%

5%

WOOD PROTECTION44%
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Bitus in Nybro, Sverige
Bitus AB i Nybro är en av de största producenterna av träskydd i Europa

Foto: Joel Liljegren



OMFATTANDE ERBJUDANDE INOM JOINERY
BERGS ERBJUDER HÖGKVALITATIVA JOINERY-PRODUKTER

TRÄDGÅRDSPRODUKTER

► Traditionella trädgårdsprodukter 

samt skandinaviska trädgårdsmöbler

► Produktion i Sverige och Baltikum

FÖNSTER OCH DÖRRAR

► Högkvalitativa fönster och dörrar

► CE-certifierade

► Hög grad av kundanpassning

MODUL/ATTEFALLSHUS

► Hela värdekedjan från produktion till 

försäljning till slutkund

► Produktion vid moderna 

produktionsanläggning

JOINERY12%
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Byko-Lat i Valmiera, Lettland
Bergs största produktionsanläggning med produktområdena Wood Protection och Joinery



EFFEKTIV SÅGVERKSAMHET 
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RATIONALER FÖR BERGS BALTISKA SÅGVERK 

▪ Vika Wood står för 10% av den totala produktionen i Lettland 

med en bevisad lönsamhet över tid

▪ Leverantör av sågat trä till industrikunder

▪ Produktionen i Estland levererar främst till Byko-Lat i lettland 

▪ Flexibel inköpsposition: 

- Bättre korrelation mellan inköpspris och försäljningspris 

- Stark relation med råvaruleverantörer, inklusive statligt ägda 

skogar i Baltikum

- Inköp från flertalet leverantörer

SAWN WOOD36%
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Vika Wood i Talsi, Lettland 
Produktionen hos Vika Wood representerar 10% av den totala sågverksproduktionen i Lettland



ENERGI & LOGISTIK 
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PELLETS OCH VÄRMELOGGS

▪ Produktion och försäljning av pellets och värmeloggs,

för uppvärmning och som djurbäddar

▪ Årlig produktion av 100 000 ton pellets och värmeloggs

▪ Helt automatiserad produktion installerad 2019 i 

Fågelfors med mycket låga produktionskostnader

6% 103 Mkr försäljning5% 76 Mkr försäljning3%
M25

Creeksea 

hamn
London

Notering: Distribution baserad på 2020 års nettoförsäljning och resultat

HAMNVERKSAMHET I CREEKSEA, STORBRITANNIEN

▪ Logistisk knutpunkt för trä- och stålprodukter med 

strategisk placering nära London och M25

▪ Erbjuder lossning, lagring och distribution

▪ Träskyddsbehandling i hamnen 



FINANSIELLA MÅL

Årlig tillväxt på 10% över en konjunkturscykel, 

organisk och genom förvärv

9% över en konjunkturscykel

Normalt 25-40% av årets nettovinst

DRAFTCONFIDENTIAL

Nettoskuld lägre än eget kapital
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Tillväxt

EBITDA marginal

Utdelning

Finansiell 

nettoskuld



BIDRAG TILL 
BERGS TILLVÄXT 
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Identifierade investeringar på

500 Mkr för organisk tillväxt

under 2021-2023

Bergs söker aktivt 

förvärvsmöjligheter

EXEMPEL PÅ NYLIGEN GJORDA INVESTERINGAR 

▪ Utökad kapacitet för:

- Fönster och dörrarproduktionen vid Byko-Lat

- Linax vid Bitus 

- Investeringar vid Vika Wood för att förbättra 

effektiviteten

- Nya hyvlar vid Bitus och Byko-Lat

- Ombyggnation vid Byko-Lat’s produktion av 

trädgårdsprodukter

- Träskydd hos Byko-Lat och verksamheter i 

Storbritannien

▪ Förbättra försäljningen av fönster och dörrar 

genom förvärvet av Performance Timber Products 

Group

Bergs växer både organiskt

och genom förvärv

PTPG: Timber Windows
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Påvisat lönsam 

och hållbar affär

Möjlighet till 

tillväxt och 

tilläggsförvärv

I linje med Bergs 

företags-

värderingar

Inom befintliga 

geografiska 

nyckelmarknader

FÖRVÄRVSKRITERIER

PTPG: Timber Windows



FÖRVÄRVET AV PTPG
I JUNI 2021, FÖRVÄRVADE BERGS PERFORMANCE TIMBER PRODUCTS GROUP
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RATIONALER FÖR FÖRVÄRVET

▪ Har en skalbar affärsmodell

▪ Best practice för andra bolag inom Bergs joinery 

▪ Ett steg framåt i värdekedjan för Bergs

▪ Möjliggör produktionsinvesteringar för att öka 

produktionskapacitet

▪ >50% av Byko-Lat’s fönster och dörrar säljs genom PTPG

Försäljning och 

distribution

Produktion

43 showrooms

Varumärken

FAKTA OM PTPG

▪ En av Storbritanniens största distributörer av kvalitativa 

träfönster och dörrar

▪ Fyra starka varumärken

▪ 43 showrooms och partnerskap med bygghandlare för att 

demonstrera produkter

▪ Föregångare inom digitala lösningar

▪ Produktion av fönster och dörrar till större projekt 
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HÅLLBARHET 
INOM BERGS

Bergs affär är en del av det 

naturliga kolkretsloppet

Trä som ett konstruktionsmaterial har en viktig 

substitutionseffekt i relation till

stål och cement

Bergs produkter och hus är gjorda för att 

hålla i århundranden

Bidra till ett samhälle med låga CO2-utsläpp

Bevara resurser

Omtanke för våra medarbetare

0
fossila utsläpp 

år 2030

>80% 
av anskaffat trä är 

certifierat år 2024

Exempel på Bergs hållbarhetsmål

-50%
av arbetsrelaterade 

olyckor år 2025*

*I förhållande till 2020, med ambitionen att eliminera arbetsrelaterade 

olyckor



FÖRDELAKTIG MARKNADSSITUATION
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▪ Stark marknad för våra tillväxtområden

▪ Marknaden för renoveringar och byggnation 

fortsätter att vara stark som ett resultat från 

pandemin och relativt låga räntor

▪ All time high på marknaden för sågat trä

▪ Ökat allmänt intresse för hållbara trävaror

från konsumenter 



FRÅGOR?

Photo: Julian Calverley



THANK YOU!

TACK!

WWW.BERGSTIMBER.COM


