
 

Om BB Electronics 
BB Electronics A / S blev grundlagt i 1975 og er en af de førende servicevirksomheder inden for elektronikproduktion i Skandinavien. Vi tilbyder services 
inden for design til fremstilling, sourcing, produktion, test, box-build, systemintegration og distribution. Det er vores vision at være Nordeuropas førende 
EMS-leverandør af produkter inden for batchproduktion af elektronik. Vi producerer til virksomheder inden for en lang række brancher, f.eks. industri, 
telekommunikation, it, medicinsk, transport og flere nichebrancher. Vores hovedkvarter er i Horsens, Danmark med produktionsfaciliteter i Suzhou, Kina, 
Lanškroun, Tjekkiet og Horsens, Danmark.  
 

 

 
FULD FOKUS PÅ UDVIKLING TIL GAVN FOR KUNDERNE 
 
Trods et 2019 regnskab, der viser en flot toplinje vækst på 30 % og en pæn lønsomhed, smøger BB 
Electronics ærmerne op og gør klar til et nyt år med flere spændende projekter, der skal styrke 
partnerskabet med kunderne 

 
Det forgangne år har været travlt i BB Electronics. ”I februar 2019 
opkøbte vi en fabrik i Tjekkiet, som vi har arbejdet dedikeret på at få 
fuldt integreret, så kunderne oplever at blive mødt med de samme 
services på tværs af vores tre fabrikker”, udtaler bestyrelsesformand, 
Sven Ruder og fortsætter: ”Med den nye fabrik sikrer vi, at vi i endnu 
højere grad kan imødekomme vores europæiske kunders behov for 
box-build produktion, fleksibilitet og bedre logistik.”  
 
Udover det tjekkiske opkøb er BB Electronics desuden i gang med at 
gennemføre en flytning af fabrikken i Suzhou, Kina. ”Vores kunders 
succes bevirkede, at vi mærkede en større efterspørgsel på vores 
services. Derfor besluttede vi at flytte vores produktion i Suzhou til en 
fabrik, der er 3000 m2 større. Dermed kan vi understøtte vores kunders 
fremtidige vækst”, fortæller CEO, Carsten Christensen.   
 
Tallene taler deres eget tydelige sprog, men det betyder ikke, at BB 
Electronics læner sig tilbage. ”2019 har været et begivenhedsrigt år”, 
udtaler Carsten Christensen: ”Samtidig med at BB Electronics er 
lykkedes med to store interne projekter, så har vi på intet tidspunkt 
mistet fokus på kundernes behov. Og vi ser en fortsat god udvikling i 
det kommende år, hvor vi intensivere vores fokus på automatisering, 
så vi kan styrke samarbejdet med kunderne. 2020 bliver endnu et 
spændende år med masser af aktivitet”, slutter Carsten Christensen.  
 
BB Electronics beskæftiger efter erhvervelsen i Tjekkiet ca. 750 
medarbejdere, hvoraf størstedelen er beskæftiget i Kina. Det 
forventes dog også at beskæftigelsen øges på fabrikkerne i både 
Tjekkiet og Horsens i løbet af 2020. 
 
For yderligere information kontakt da venligst Carsten Christensen på 
mobil: +45 28 38 33 39 eller @: ccs@bbelectronics.dk.   

NØGLETAL: 
I 2019 realiserede BB 
Electronics en omsætning 
på ca. DKK 733 millioner og 
et overskud efter skat på  
30 mDKK. 
 

mDKK 2019 2018 
Omsætning  733 560 
EBITDA 9 % 7,5 % 
Cash Flow 69 19 
Profit 30 25 
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