
 

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.  
 

 

 
Årsregnskabet for 2020 viser tydeligt, at det på mange måder har 
været et svært år   

Administrerende direktør, Carsten Christensen, er helt klar i 
stemmen: ”2020 har ikke har været et tilfredsstillende år for 
BB Electronics. Omsætningen er faldet i forhold til 2019 og vi 
må konstatere, at vi ikke er nået i mål i forhold til, hvad vi 
forventede for året” udtaler han. Især har Corona-
pandemiens indtog været årsag til, at årsregnskabet viser 
skuffende tal.  
 
Bestyrelsesformanden i BB Electronics, Sven Ruder, er enig 
men udtaler: ”Vores cash flow ligger på et godt niveau og 
det har været en milepæl i 2020, at vi året efter opkøbet af 
den tjekkiske fabrik, kunne igangsætte udvidelsen af 
fabrikken. Dermed kan vi fortsat tilbyde nærhed til det 
europæiske marked, for de kunder der har et behov for dette”, slutter bestyrelsesformanden.  
 
Også i Kina har BB Electronics fået flere kvadratmeter i forbindelse med, at fabrikken i starten af 
2020 flyttede til en større lokation i Suzhou. ”Vi glæder os til, at vi kan invitere vore europæiske 

kunder inden for igen” siger Carsten Christensen og 
fortsætter: ”2021 bliver et travlt år, hvor vi har flere store 
projekter for kunder, der overlader dele eller hele deres 
produktion til os. Samtlige tre af BB Electronics fabrikker 
kommer til at mærke den positive udvikling som forventes 
at vende den ikke helt så imponerende udvikling i 2020”.  
 
For yderligere information kontakt venligst  
Carsten Christensen på mobil: +45 25 38 33 39 eller  
@: ccs@bbelectronics.dk.   

Carsten Christensen,  
CEO, BB Electronics A/S 

 

 

 

Pressemeddelelse 

2020 var ikke imponerende 

NØGLETAL: 
I 2020 realiserede BB Electronics 
en omsætning på ca. DKK 665 
millioner og et overskud efter skat 
på 15 mDKK. 
 

mDKK 2020 2019 

Omsætning 665 717 

EBITDA 7,7 % 9 % 

Cash Flow 65 69 

Profit 15 30 
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