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Ökat tempo i rationaliseringsarbetet till följd av resultatnedgång

Swedish Matchs försäljning under första halvåret 1998 ökade jämfört med
motsvarande period föregående år, med 5 procent från 3 626 MSEK till 3 814 MSEK.

Rörelseresultatet sjönk från 741 MSEK till 650 MSEK. En jämförelsestörande
kostnad om 48 MSEK ingår i rörelseresultatet.

__
- Under första halvåret i år har vi haft en fortsatt stark utveckling för
Snusdivisionen, säger Göran Lindén, verkställande direktör och koncernchef i
Swedish Match. Cigarettdivisionens försäljning och rörelseresultat minskar på grund
av lägre volymer på den svenska marknaden till följd av den 63 %-iga
skattehöjningen i fjol.

Ändrade mönster för tobakskonsumtionen i världen gör att branschen står inför en
omstruktureringsfas. Göran Lindén kommenterar utvecklingen:

- I västvärlden ökar användandet av snus och cigarrer, medan cigaretter minskar. I
andra delar av världen är cigarettkonsumtionen tvärtom ökande. Denna utveckling
kommer på sikt att leda till en konsolidering och omstrukturering av produktions-
resurserna inom branschen. Swedish Match har för avsikt att spela en aktiv roll i
denna strukturomvandling.

- Beslut har därför fattats om att intensifiera arbetet med effektivisering av Swedish
Matchs produktionsanläggningar. Under första halvåret i år har kostnader på 48
MSEK tagits för flyttning av produktionen från fabriken i Geraardsbergen i Belgien
till Szeged, Ungern. Förutom redan aviserade rationaliseringar kommer fler beslut om
sådana att tas under andra halvåret i år. De ytterligare kostnaderna beräknas till ca 100
MSEK. Rationaliseringarna kommer att ge en positiv effekt på resultatet redan 1999,
säger Göran Lindén.
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