Peab reviderer sine målsætninger
For at fremme fortsat værdiskabelse har Peabs ledelse og bestyrelse i dag besluttet reviderede mål, alt
fra mission, forretningskoncept og strategiske mål til interne og eksterne finansielle og ikke-finansielle
mål. Fra 2021 rapporterer Peab eksternt virksomhedens resultater gennem opfølgning på ni mål, hvoraf
tre er økonomiske. Peab giver en mere detaljeret redegørelse for de reviderede mål på en online
kapitalmarkedsdag den 10. februar 2021.
Den 1. april 2020 erhvervede Peab YITs nordiske asfalt- og råstofforretning. Overtagelsen styrker Peabs
tilstedeværelse i Norden og øger indholdet af forretningsområdet Industri i koncernen. Den 11. december
2020 distribuerede og børsnoterede Peab datterselskabet Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm.
På baggrund af disse strategiske tiltag har Peab udviklet sig mere og mere til at være en samfundsbygger,
der gennem fire forretningsområder og en lokal tilstedeværelse eksisterer i hele Norden.
Forretningsmodellen giver unikke muligheder for med egne ressourcer og kontrol over hele værdikæden at
imødekomme kundernes behov såvel som omverdenens forventninger.
For at fremme fortsat værdiskabelse har Peabs ledelse og bestyrelse i dag afgjort de reviderede mål, alt fra
mission, forretningskoncept og strategiske målområder til interne og eksterne finansielle og ikke-finansielle
mål.
Både de interne og de eksterne finansielle og ikke-finansielle mål er kategoriseret under de tidligere
strategiske målområder. Tilfredse kunder i branchen, Mest udbytterige virksomhed i branchen og Bedste
arbejdsplads i branchen samt det nye, fjerde strategiske målområde, Førende i socialt ansvar i branchen.
De eksterne mål er dem, vi især vil fremhæve, og de udgør en delmængde af vores interne mål og
handlingsplaner.
Revideret mission: Vi forbedrer hverdagen, hvor livet leves.
Revideret forretningskoncept: Peab er den nordiske bygherre med lokal tilstedeværelse. Med fokus på
vores egne ressourcer og lokale partnere udvikler, konstruerer og bygger vi hverdagen, hvor livet leves.
Peabs eksterne mål for 2021:
Tilfredse kunder i branchen:
NKI> 75
Branchens bedste arbejdsplads:
eNPS > Benchmark
Alvorlige ulykker: Nulvision alvorlige ulykker gennem en stadigt faldende tendens
Mest profitable virksomhed i branchen:
Driftsmargin > 6%

Nettogældsgrad 0,3 - 0,7
Udbytte > 50% af årets resultat
Førende inden for socialt ansvar i branchen:
Kuldioxidintensitet, egen produktion: 60% reduktion inden 2030
Kuldioxidintensitet, input og købte tjenester: 50% reduktion inden 2030
Lighed indenfor rekruttering: Andelen af kvinder, der rekrutteres, skal altid overstige andelen af kvinder der
uddannes til vores branche.
- Vi ser med tillid og engagement frem til den næste fase i Peabs udvikling. Peab er i dag en stor nordisk
samfundsbygger med godt 15.000 ansatte i en lokalt baseret organisation. Sammen med vores opdaterede
mål giver dette os unikke betingelser for at fortsætte med at udvikle virksomheden og skabe værdi for både
samfund og kunder såvel som aktionærer, siger Jesper Göransson, administrerende direktør for Peab.
Jesper Göransson og CFO Niclas Winkvist vil give en mere detaljeret redegørelse for Peabs aktiviteter,
herunder de reviderede og nye mål, på en online kapitalmarkedsdag onsdag den 10. februar 2021 kl. 09:00.
For at deltage skal du gå til: https://financialhearings.com/event/13084.

For yderligere information, kontakt venligst:
Juha Hartomaa, IR Chef Peab, +46 725 33 31 45
Denne information er sådan information, som Peab AB er forpligtet til at offentliggøre i overensstemmelse
med EUs markedsmisbrugsforordning. Oplysningerne blev indsendt under pleje af ovenstående
kontaktperson til offentliggørelse den 3. februar 2021 kl. 18.20 CET.
Peab er en af Nordens førende bygge- og anlægsvirksomheder med cirka 16.000 ansatte og en omsætning
på cirka 58 mia. SEK. Koncernen har strategisk placerede kontorer i Sverige, Norge, Finland og Danmark.
Hovedkontoret er beliggende i Förslöv på Bjärehalvøen i Skåne. Aktien er noteret på Nasdaq Stockholm.

