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Spoločnosť Väderstad v minulom roku 2021 dosiahla 

rekordný obrat 400 miliónov EUR 
Tlačová správa k finančnému roku 2021 v spoločnosti Väderstad, 13. 1. 2022 

Spoločnosť Väderstad, jedna z popredných 

svetových spoločností v oblasti spracovania 

pôdy, dosiahla počas finančného roka 2021 

rekordný obrat 420 miliónov EUR. Pre Väderstad 

to bol ďalší rekordný rok v predaji. 

Nárast obratu bol v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom väčší o 80 miliónov. 

„Narástli sme o 24 percent, ale časť obratu 

pochádza z akvizície spoločnosti AAJV v USA, 

ktorú sme kúpili v máji 2021. Ale aj keď vylúčime 

akvizíciu, narástli sme o 21 percent, čo je 

fantastický výsledok“, hovorí Nicklas Bjersér, 

viceprezident pre financie a právne záležitosti 

vo Väderstad. 

Základom rastu Väderstad-u je silný nárast 

predaja, kde sa veľmi dobre darí dôležitým trhom 

ako je Rusko, Kanada, Švédsko, Nemecko 

a Anglicko. 
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„Pre mnohých farmárov to bol dobrý rok 

s vysokými cenami obilia, a teda aj silnejšou 

ochotou investovať. Zvyšujeme predaj 

na všetkých našich produktových oblastiach. 

Predovšetkým však vidíme, že náš TOP produkt 

sejačka Tempo naďalej získava nové trhové 

podiely u nových zákazníkov“, hovorí Mattias 

Hovnert, senior viceprezident pre predaj 

a marketing spoločnosti Väderstad. 

Väderstad počas roku 2021 značne vzrástol aj 

v počte zamestnancov. V decembri 2021 

prekonal Väderstad celosvetovo 1900 

zamestnancov. Zisk sa zvýšil z 19 miliónov EUR 

v roku 2020 na 40 miliónov EUR v roku 2021.  

„Máme dobre fungujúcu výrobu, čo znamená, že 

dokážeme dosiahnuť tento skvelý finančný 

výsledok. Peniaze použijeme na investície 

do ďalšieho rozšírenia našich výrobných zariadení 

vo Švédsku, Kanade a USA – a ešte viac sa 

zameriame na inovácie a vývoj produktov“, 

hovorí Mats Båverud, generálny riaditeľ 

spoločnosti Väderstad.  

Globálna pandémia Covid-19 v roku 2021 naďalej 

ovplyvňovala Väderstad, ale aj zvyšok sveta, čo 

ovplyvnilo finančný výsledok. 

„Ovplyvnilo nás to čiastočne vyššími nákladmi na 

materiál a častými prerušeniami dodávok 

materiálu. Treba tiež pripomenúť, že v rokoch 

2020 a 2021 sme nepožiadali o žiadne vládne 

granty, ani sme ich nedostali“, hovorí Mats 

Båverud. 

 


