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  AGES Industri AB (publ) 

Bokslutskommuniké 2022 

VD:s kommentarer till 
koncernens utveckling  
 
AGES har under fjärde kvartalet haft god orderingång och 
bra tillväxttakt. Omsättningen ökade med 22 procent och 
uppgick till 347 MSEK. Baspriserna på råmaterial sjönk 
under kvartalet men ökade energitillägg innebar att effekten 
på omsättningen blev neutral.   
 
På helårsbasis ökade omsättningen med 23 procent och 
uppgick till 1319 MSEK. 
 
Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 17 MSEK (5). 
Det starka resultatet beror främst på en fortsatt positiv 
utveckling hos våra produktionsenheter inom skärande 
bearbetning. Vår produktionsenhet inom pressgjutning i 
Unnaryd har haft utmaningar med kapacitetsbrist och 
förändrade produktionsvolymer vilket ledde till 
kostnadsökningar och låg effektivitet. 
En organisationsförändring har i skrivande stund genom-
förts. Målet är att förbättra och effektivisera organisationen 
samt att sänka kostnaderna. Vi bedömer att effekterna av 
detta förbättringsarbete kommer att påverka resultatet 
positivt under 2023.  
 
För helåret 2022 uppgick rörelseresultatet till 51 MSEK (43) 
vilket är glädjande med tanke på att bolaget har stått inför 
betydande utmaningar i form av kraftigt ökade energi-
kostnader. 
 
För att kompensera ökade kostnader för material-, energi- 
och valutakursfluktuationer har vi under året haft avtals-
förhandlingar med våra kunder. Vi har fått positiv respons 
från flera kunder som visat förståelse för kompensations-
åtgärder samt prishöjningar. Flera av prishöjningarna är 
genomförda och förväntas påverka helåret 2023 positivt. 
Under innevarande år, har vi en fortsatt nära dialog med våra 
kunder för att motverka effekterna av energipriser, råvaror 
och valutor.   

 
Vi är mycket glada att ha erhållit Stora Leverantörspriset 
2022 från branschorganisationen FKG (Fordonskomponent-
gruppen) i oktober. Bakom priset ligger vårt dedikerade 
engagemang att förbättra hållbarhetsarbetet inom metall-
industrin och vårt initiativ att dela våra erfarenheter med 
branschkollegor. Vi kommer att fortsätta utveckla vårt 
hållbarhetsarbete under kommande år. 
 
Framtida utveckling 
Sammanfattningsvis har 2022 inneburit ökande resultat och 
förbättrade processer i flera av bolagen. Undantaget är 
pressgjutningsverksamheten i Unnaryd där det pågår ett 
arbete för att förbättra enhetens resultat.  
Orderingången i koncernen är fortsatt god och vi skönjer i 
dagsläget ingen nedgång. Vi har hög beredskap för 
minskningar i produktionstakten som kan komma senare 
under året. 
Trots utmaningar som höga energikostnader och material-
prisfluktuationer har effekterna av dessa inte blivit lika stora 
som befarat. Detta i kombination med våra omförhandlade 
avtal ger oss goda förhoppningar när vi blickar framåt. 
 
Under 2022 har den tillverkande industrin ställts inför en rad 
utmaningar. Kriget i Ukraina och dess påverkan på om-
världen, komponentbrist och störningar i leveranskedjor. 
Detta har naturligtvis även påverkat våra kunder.  Som ett 
resultat av detta ser vi en allt starkare trend mot att förflytta 
produktionen geografiskt närmare, för att säkra leveranser 
och säkerställa tillgången på komponenter. Detta är en trend 
som på sikt kommer att gynna oss. Detta samverkar med 
omställningen mot elektrifiering av fordonsflottan som är en 
viktig del av vår långsiktiga strategi. 
 
Anders Magnusson 

VD och koncernchef 

 

Helåret 

• Nettoomsättningen var 1 319 MSEK (1 070) 

• Rörelseresultat 51 MSEK (43) 

• Resultat före skatt uppgick till 39 MSEK (32) 

• Resultat efter skatt uppgick till 34 MSEK (26) 

• Resultat per aktie var 4,85 (3,65) 

        

 

 

 

 

 

 

 
 

Fjärde kvartalet 

• Nettoomsättningen var 347 MSEK (285) 

• Rörelseresultat 17 MSEK (5) 

• Resultat före skatt uppgick till 12 MSEK (1) 

• Resultat efter skatt uppgick till 13 MSEK (-1) 

• Resultat per aktie var 1,85 SEK (-0,12) 
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Finansiell information och 
övriga upplysningar 
 
 
Omsättning och resultat 
Helåret 
Nettoomsättningen uppgick till 1319 MSEK (1070). 
Rörelseresultatet uppgick till 51 MSEK (43), vilket motsvarar 
en rörelsemarginal på 3,8 procent (4,0).  

Fjärde kvartalet 
Nettoomsättningen uppgick till 347 MSEK (285). 
Rörelseresultatet uppgick till 17 MSEK (5), vilket motsvarar 
en rörelsemarginal på 4,9 procent (1,8). 

Aktiedata och nyckeltal 
Resultat per aktie uppgick till 4,85 SEK (3,65). Eget kapital 
per aktie var 57 (52) SEK. Soliditeten var vid periodens slut 
41 procent (37). 

Händelser efter periodens slut 
Inga enskilda händelser av väsentlig karaktär har inträffat 
efter periodens slut.  

Investeringar 
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 
uppgick under delårsperioden till 54 MSEK (66), varav 2 
MSEK (1) avser fastigheter, 52 MSEK (65) maskiner och 
inventarier. 

Fjärde kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 15 MSEK 
(17) varav 1 MSEK (1) avsåg fastigheter och 14 MSEK (16) 
maskiner och inventarier. 

Kassaflöde och likviditet 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 103 
MSEK (-22). En bidragande orsak till periodens förbättrade 
kassaflöde förklaras av att en av våra enheter under årets 
första kvartal anslöt sig till en större kunds supply finance 
program. Programmet ger möjlighet att väsentligt förkorta 
ledtiden mellan fakturering och betalning.  

Under det tredje kvartalet har det kortsiktiga aktieägarlånet, 
vilket upptogs under kvartal 3 2021, om 30 MSEK 
återbetalats enligt angiven amorteringsplan. 

Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej 
utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 45 MSEK (21). 

Segment 
Då ledningen ej använder resultatmått för de separata 
verksamheterna som underlag för beslut om fördelning av 
resurser, utgör koncernens verksamhet ett segment. 

 

 

 

 

Transaktioner med närstående 

Karaktären och omfattningen av transaktioner med 
närstående framgår av årsredovisningen 2021. Inga nya 
betydande transaktioner har skett under kvartalet. 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer 
inkluderar affärsmässiga risker förknippade med kunder och 
leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som till exempel 
prisrisker för insatsvaror och energi. Till detta kommer 
finansiella risker till följd av förändringar i valutakurser och 
räntenivåer. En redogörelse för koncernens väsentliga 
finansiella och affärsmässiga risker återfinns på sidan 63 i 
årsredovisningen för 2021. Inga ytterligare väsentliga risker 
bedöms ha tillkommit. Årsredovisningen finns tillgänglig på 
www.ages.se. 

Redovisningsprinciper 
AGES tillämpar International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagit av EU, årsredovisningslagen samt 
rekommendationer och uttalanden från Rådet för finansiell 
rapportering. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet 
med IAS 34. Koncernen använder sig av samma 
redovisningsprinciper som senaste årsredovisningen 2021 
med undantag av nya eller omarbetade standarder, 
tolkningar och förbättringar som ska tillämpas från och med 
1 januari 2022.  

AGES har gjort bedömningen att nya eller ändrade 
standarder och tolkningsuttalanden 2022 inte kommer att ha 
någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 

Moderbolaget 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som 
koncernen utom i de fall som anges nedan.  Moderbolagets 
redovisning är upprättad i enlighet med rekommendation 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer från Rådet för 
finansiell rapportering. De avvikelser som förekommer 
mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds 
av begräsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i 
moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt, i vissa 
fall, av skatteskäl. Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med senaste årsredovisningen 2021. 
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Årsstämma 2023 
Årsstämman kommer att hålls i Halmstad tisdagen den 4 maj 
2023. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
stämman skall skriftligen har inkommit med sådan begäran 
till bolaget den 14 mars 2023 för att ärendet skall kunna tas 
in i kallelsen. Begäran sänds via epost till info@ages.se eller 
per post till AGES Industri AB, Box 815, 301 18 Halmstad 
med ”Årsstämma 2023” som referens.  

Kallelsen kommer att annonseras på bolagets Hemsida. 
Årsredovisningen för 2022 kommer att publiceras den 4 april 
och finnas tillgänglig i tryckt version på huvudkontoret och i 
digitalt format på hemsidan www.ages.se. 

Förslag till utdelning 
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning 
lämnas för räkenskapsåret 2022 (0 SEK).  
 
Bemyndigande om nyemission  
AGES styrelse föreslår årsstämman att ge styrelsen ett 
förnyat bemyndigande att fatta beslut om nyemission av  
aktier av serie B till högst en tiondel av bolagets utgiva aktier. 
Ett sådant mandat skulle innebära att styrelsen ges möjlighet 
fram till nästa årsstämma 2024 att besluta om nyemission. 
Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras 
på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid  

varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt 
med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå 
intresse för teckning.  

Valberedning 
På årsstämman 2022 utsågs en valberedning bestående av 
Ulf Hedlund som ordförande, Anna Benjamin och Per Rodert. 
Valberedningens uppgift inför årsstämman 2023 är att 
föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, 
revisorer, mötesordförande vid stämman samt 
styrelseutskott och revisionsarvoden.  

Framtida rapportdatum 
2023-05-04   Årsstämma 2023 
2023-05-04   Delårsrapport januari-mars 2023 
2023-07-11   Delårsrapport januari-juni 2023 
2023-10-24   Delårsrapport januari-september 2023 
2024-02-08   Bokslutskommuniké januari-december 2023 
 
 
Halmstad 8 februari 2023 
 
AGES Industri AB 
 
 
Anders Magnusson 
Verkställande Direktör 
 

 

 

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och 

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget  

och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

 

Halmstad den 8 februari 2023 

 

 

 Stefan Jonsson Fredrik Rapp Anna Benjamin  

 Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

  

                                                     Anders Berggren                               Petra Öberg Gustafsson   

                                                     Styrelseledamot                                     Styrelseledamot   

 

 

  Anders Magnusson 

  Verkställande Direktör 
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Koncernens resultaträkning 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
3 mån 
okt-dec 

2021 
3 mån 
okt-dec 

2022 
12 mån 
jan-dec 

2021 
12 mån 
jan-dec 

      
Nettoomsättning 1) 347 285 1319 1070 

Kostnad för sålda varor -315 -266 -1210 -969 

Bruttoresultat 32 19 109 101 
     

Försäljningskostnader -10 -9 -40 -35 

Administrationskostnader -7 -7 -25 -28 

Övriga rörelseintäkter 3 3 15 11 

Övriga rörelsekostnader -1 -1 -8 -6 

Rörelseresultat  17 5 51 43 
     

Finansiella poster -5 -4 -12 -11 

Resultat före skatt 12 1 39 32 

Skatt 1 -2 -5 -6 

Periodens resultat 13 -1 34 26 
     

Periodens resultat hänförligt till     

Moderföretagets aktieägare 13 -1 34 26 

     

Resultat per aktie     

Resultat per aktie före utspädning, SEK 1,85 -0,12 4,85 3,65 
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,79 -0,11 4,69 3,58 
Avskrivningar utgör -14 -14 -55 -52 

1) Nettoomsättning per geografisk marknad se vidare not 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koncernens rapport över totalresultat  
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
3 mån 
okt-dec 

2021 
3 mån 
okt-dec 

2022 
12 mån 
jan-dec 

2021 
12 mån 
jan-dec 

 

Periodens resultat 13 -1 34 26 
     
Övrigt totalresultat 
 
Poster som kan omföras till periodens resultat 

    

Förändring av säkringsreserv inklusive skatt 1) 0 0 0 0 

Omräkningsdifferenser 2) -1 2 2 2 

Totalresultat för perioden 12 1 36 28 

 
1) Avser effektiv del av värdeförändring i derivatinstrument använda för säkringsredovisning 
2) Avser effekter av valutaförändringar vid omräkning av nettoinvesteringar i utländska dotterbolag till SEK 
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Koncernens rapport över finansiell ställning 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
31 dec  

 
2021 

31 dec 

      
TILLGÅNGAR      

Goodwill 248   248 
Materiella anläggningstillgångar 339   335 
Nyttjanderättstillgångar 6   9 
Finansiella anläggningstillgångar 0   0 
Summa anläggningstillgångar 593   592 
     

Varulager 218   200 
Kortfristiga fordringar  163   201 
Likvida medel 12   8 
Summa omsättningstillgångar 393   409 
SUMMA TILLGÅNGAR 986   1001 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital 401   365 
Långfristiga skulder  162   178 
Kortfristiga skulder 1,2) 423   458 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 986   1001 
Räntebärande skulder utgör 290   335 
Uppskjuten skatteskuld utgör 40   43 

1) I kortfristiga skulder ingår derivat värderat till verkligt värde med 0 MSEK (0). Derivaten används för säkringsändamål och tillhör värderingsnivå 2 enligt IFRS 13. 
2) I kortfristiga skulder ingår kortfristigt aktieägarlån med 0 MSEK (30 MSEK). 

 
 
 
 
 
 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
31 dec  2021 

31 dec 

     
Vid årets början 365  335 
Periodens totalresultat 36  28 

Köpoptionsprogram ledning -  2 

Nyemission -  - 

Lämnad utdelning, kontant -  - 

Vid periodens slut 401  365 
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Koncernens rapport över kassaflöden 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
12 mån 
jan-dec 

 
2021 

12 mån 
jan-dec 

     
Rörelseresultat 51  43 
Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som  
inte ingår i kassaflödet 32  33 

Förändring av rörelsekapital 20  -98 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 103  -22 
    
Investeringar -54  -64 
Kassaflöde efter investeringar 49  -86 
Finansiering -46  88 
Periodens kassaflöde 3  2 
    
Likvida medel vid årets början 8  6 
Kursdifferenser i likvida medel 1  2 
Likvida medel vid periodens slut 12  8 
    

 

 
 

Resultaträkning, moderbolaget 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
12 mån 
jan-dec 

 
2021 

12 mån 
jan-dec 

Nettoomsättning 9  9 
Försäljnings- och administrationskostnader -14  -14 
Rörelseresultat -5  -5 
    
Resultat från andelar i koncernföretag 2  0 
Övriga finansiella poster -2  -5 
Resultat efter finansiella poster -5  1 
    
Bokslutsdispositioner 35  27 

Skatt -5  -5 

Periodens resultat 25  12 

    
    

Rapport över totalresultat, moderbolaget 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
12 mån 
jan-dec 

 
2021 

12 mån 
jan-dec 

    

Periodens resultat 25  12 

    

Övrigt totalresultat    

Övrigt totalresultat 0  0 

Totalresultat för perioden 25  12 

Av moderbolagets nettoomsättning utgör 100 procent (100) fakturering mot dotterbolag. 
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Balansräkning, moderbolaget 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
31 dec  2021 

31 dec 

    
Tillgångar     

Anläggningstillgångar 397  397 
Omsättningstillgångar 241  258 
    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital 296  271 
Obeskattade reserver 54  64 
Långfristiga skulder 14  26 
Kortfristiga skulder 274  294 
    

Balansomslutning 638  655 
    

Rapport över förändringar i eget kapital, moderbolaget 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
31 dec  2021 

31 dec 

     
Vid årets början 271  257 
Periodens totalresultat 25  12 
Köpoptionsprogram ledning -  2 

Nyemission -  - 
Lämnad utdelning, kontant  -  - 

Vid periodens slut 296  271 

 
 

Kassaflödesanalys, moderbolaget 
(Sammandrag, MSEK) 

2022 
12 mån 
jan-dec 

 
2021 

12 mån 
jan-dec 

     
Rörelseresultat -5  -5 
Betald/erhållen ränta och inkomstskatt samt justeringar för poster som 
inte ingår i kassaflödet -4  13 

Förändring av rörelsekapital 55  64 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 46  72 
    
Investeringar 0  0 
Kassaflöde efter investeringar 46  72 
    
Finansiering -46  -72 
Periodens kassaflöde 0  0 
    
Likvida medel vid årets början 0  0 
Kursdifferenser i likvida medel –  – 
    
Likvida medel vid periodens slut 0  0 

 
 
 
 



 

  AGES – Bokslutskommuniké 2022 

       8 

Noter 
 
Not 1 

Kvartalsöversikt koncernen 
(MSEK) 

2022 
Q4 

2022 
Q3 

2022 
Q2 

2022 
Q1 

2021 
Q4 

2021 
Q3 

2021 
Q2 

2021 
Q1 

Nettoomsättning, MSEK 347 300 355 317 285 211 291 283 

Bruttoresultat, MSEK 32 14 39 23 19 22 27 33 

Rörelseresultat, MSEK 17 -4 27 11 5 9 12 17 

Resultat före skatt, MSEK 12 -7 25 9 1 8 9 14 

Periodens resultat, MSEK 13 -6 20 7 -1 8 7 12 

Periodens totalresultat, MSEK 12 -5 21 8 1 8 7 12 

Rörelsemarginal, % 4,9 Neg. 7,6 3,4 1,8 4,2 4,1 6,3 

Resultat per aktie, SEK 1,85 -0,85 2,89 0,95 -0,12 0,98 1,03 1,76 

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,79 -0,82 2,82 0,93 -0,11 0,97 1,02 1,76 

För definitioner, se sidan 9. 

 
Not 2 

Nettoomsättning per geografisk marknad  
  

 
 
 

 

 
2022 

12 mån 
jan-dec 

 
 
 

% 

2021 
12 mån 
jan-dec 

 
 
 

% 

Sverige      
  

961 
 

73% 
 

816 

 
76% 

Polen     57 4% 

 
42 4% 

 Belgien     46 4% 41 4% 

Nederländerna     58 4% 38 4% 

Tyskland     46 3% 33 3% 

Nordamerika     43 3% 32 3% 

Norge     37 3% 17 2% 

Övriga     71 6% 51 4% 

Koncernen totalt     1 319 100% 1 070 100% 

 
Not 3 

Aktiedata 
2022 
3 mån 
okt-dec 

 
2021 
3 mån 
okt-dec 

2022 
12 mån 
jan-dec 

2021 
12 mån 
jan-dec 

 

       
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 1) 7029  7029 7029 7029  

Resultat per aktie, SEK 1,85  -0,12 4,85 3,65  

Resultat per aktie, efter utspädning SEK 1,79  -0,11 4,69 3,58  

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK     14,59 -3,14  

Totalt antal aktier på balansdagen, tusental    7029 7029  

Eget kapital per aktie på balansdagen, SEK    57,00 52,00  

Börskurs på balansdagen, SEK     36,60 60,00  

1) Antalet utestående aktier 31 december 2022 uppgår till 7.028.974.  Moderbolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market. 
2) 2021 beslutade årsstämman om ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare. 230 000 optioner har tecknats av ledande befattningshavare. Lösen av köpoptionerna 

kan ske under perioden 15 maj till 30 juni 2024.   
 

För definitioner, se sidan 9.  
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Not 4 

Nyckeltal 
(MSEK) 

2022 
12 mån 
jan-dec 

 
2021 

12 mån 
jan-dec 

Rörelsemarginal, % 3,8  4,0 

Vinstmarginal, % 2,9  3,0 
    

Avkastning på eget kapital p a, % 8,9  7,3 

Avkastning på sysselsatt kapital p a, % 7,1  6,7 

Avkastning på totalt kapital p a, % 5,0  4,6 
    

Räntetäckningsgrad, ggr 4,6  3,9 

Eget kapital, MSEK 401  365 

Soliditet, % 41  37 

Andel riskbärande kapital, % 45  41 
    

Nettoinvesteringar, MSEK 54  66 

Medelantal anställda 482  491 

För definitioner, se sidan 9. 

 
 

Definitioner 
    

   
   
Avkastning på eget kapital  Soliditet 
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.  Eget kapital i förhållande till totalt kapital. 
   
Avkastning på sysselsatt kapital  Sysselsatt kapital 
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella 
kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. 

 Balansomslutning med avdrag för icke räntebärande 
skulder. 

   
Avkastning på totalt kapital  Totalt kapital 
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella 
kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital. 

 Summa eget kapital och skulder (balansomslutning). 

   
Andel riskbärande kapital  Vinstmarginal 
Summan av eget kapital och latenta skatteskulder (inklusive 
minoritet) dividerat med balansomslutningen. 

 Resultat efter finansiella poster i förhållande till netto-
omsättning. 

   
Räntetäckningsgrad  Rörelsemarginal 
Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella 
kostnader i förhållande till finansiella kostnader. 

 Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 

  Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 
Resultat per aktie  Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande 
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.  till antalet utestående aktier. 
 
Resultat per aktie efter utspädning 

  
Eget kapital per aktie 

Årets resultat med tillägg för kostnader för hänförliga 
konvertibellån i förhållande till genomsnittligt antal utestående 
aktier med tillägg för genomsnittligt antal aktier som tillkommer 
vid konvertering av utestående konvertibler.  
 
 

 Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen. 
 
 

Nyckeltal 
Intagna nyckeltal i denna rapport följer främst av upplysningskrav enligt IFRS och årsredovisningslagen. Övriga mått, s k 
alternativa nyckeltal, beskriver bland annat resultatutveckling, finansiell styrka och hur bolaget förräntat sitt kapital.  
 
Presenterade nyckeltal beaktar verksamhetens art och bedöms ge relevant information till aktieägare och övriga intressenter 
samtidigt som jämförbarhet med andra företag uppnås. Marginalmåtten presenteras också internt. 
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Moderbolaget, AGES Industri AB (publ) med organisationsnummer 556234-6204, är ett publikt aktiebolag med säte i Halmstad kommun, 
Sverige.  

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Kontakt: Anders Magnusson, verkställande direktör, telefon +46 (0) 70 542 01 50. 

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 
februari 2023 kl. 15.00 CET. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

AGES Industri AB (publ), Box 815, 301 18 Halmstad 
Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, vån 13, 302 50 Halmstad 

agesindustri@ages.se  www.ages.se 
Org nr.556234-6204 

 
 
 
 
 
 
AGES Casting Unnaryd AB AGES Falkenberg AB AGES Hörle AB 
Hyltevägen 1 Kabelvägen 10 Box 436  
314 51 Unnaryd 311 50 Falkenberg 331 24 Värnamo 
Telefon +46 (0)371 622 00 Telefon +46 (0)346 71 50 00 Besöksadress: Hörle 3 
  Telefon +46 (0)370 33 37 00 
 
AGES Östra Fastighet i Unnaryd AB AGES Kulltorp AB AGES Shared Service AB 
Hyltevägen 1 Gnosjövägen 10 Hörle 3 
314 51 Unnaryd 335 96 Kulltorp 331 92 Värnamo 
Telefon +46 (0)371 622 00 Telefon +46 (0)370 836 60 Telefon + 46 (0) 370 65 07 00 
   
   
AGES Värnamo AB UB Verktyg AB AGES Kina 
Box 308 Mjölnarevägen 6 Hörle Automatic (Ningbo) Co Ltd 
331 23 Värnamo 331 73 BOR No.08 JinChuan Road 
Besöksadress: Silkesvägen 11 Telefon +46 (0) 370 65 88 80 Nordic Industrial Park 
Telefon +46 (0)370 69 23 30  Zenhai, Ningbo 315221 
  P.R. China  

 

http://www.ages.se/

