
FORTSAT VÆKST I 
BB ELECTRONICS

Endnu et succesfuldt år giver BB Electronics mulighed for at udvide paletten 
af services til kunderne. Blandt andet derfor erhvervede BB Electronics en ny, 
velfungerende fabrik i Tjekkiet i sidste måned. ”Vi følger vores langsigtede plan 
for udvikling og vækst af BB Electronics, og de seneste års fornuftige resultater 
medfører at vi fortsat kan være ambitiøse i vores målsætninger” udtaler CEO 
Carsten Christensen.

”Det er vigtigt for os at udvikle os med kundernes behov. Vi har flere kunder, som 
outsourcer en større andel af deres produktion og logistik, mens de fokuserer på 
bl.a. produktudvikling og salg. Derfor varetager vi i større udstrækning kundernes 
behov for box-build, konfiguration og distribution til deres kunder, og ser det som 
en naturlig udvikling i vores forretningsmodel.” tilføjer Carsten Christensen.

Væksten i 2018 kommer fra såvel BB Electronics’ kinesiske fabrik i Suzhou som 
fra hovedsædet i Horsens, og den positive udvikling forventes at fortsætte i 2019, 
hvor også den ny-erhvervede fabrik i Tjekkiet vil bidrage til udviklingen. ”Vi ser 
meget positivt på udviklingen i indeværende såvel som de kommende år, hvor 
vi fortsætter vores teknologiske fokus på automatisering og øgede kapabiliteter, 
som kunderne nyder gavn af.” udtaler bestyrelsesformand Sven Ruder.

BB Electronics beskæftiger efter erhvervelsen i Tjekkiet ca. 680 medarbejdere, 
hvoraf størstedelen er beskæftiget i Kina. Det forventes dog også at beskæftigel-
sen øges på fabrikkerne i både Tjekkiet og Horsens i løbet af 2019.

BB Electronics A/S
Stiftet i 1975, er i dag en af Skandinaviens førende servicevirksomheder inden for elektronikproduktion og ønsker at være førende inden for automatisering, logistik 
samt innovative kommunikative og kommercielle løsninger. Virksomhedens services bliver anvendt inden for en lang række brancher som telekommunikation, it, 
medikoteknik, industri, transport mv. Virksomheden har en betydelig markedsposition i Danmark inden for ordre- såvel som serieproduktion, ligesom virksom-
heden eksporterer en væsentlig andel til især det nordeuropæiske marked og sælger lokalt i Kina til vestlige firmaer, som også har afdelinger der. BB Electronics 
beskæftiger ca. 110 medarbejdere i Horsens, 130 i Tjekkiet og 440 i Kina, hvor der ikke kun er produktion. Afdelingen i Suzhou tager sig også af en lang række admi-
nistrative opgaver, så der i Horsens primært er salgs-, logistik- og produktionsafdeling.
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2018 var et fremgangsrigt år for BB Electronics med solid vækst på toplinien og forbedret lønsomhed. 
Det giver plads til øgede investeringer i nye services til kunderne.

Nøgletal for 2018
BB Electronics realiserede i 2018 en omsætning på 560 MDKK og 
et resultat efter skat på 25 MDKK.

 2018               2017

Omsætning  MDKK 560 MDKK 460

EBITDA 7,50% 5,30%

Cash Flow MDKK 19 MDKK 2

Resultat MDKK 25 MDKK 19


