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Driftsforventningerne fastholdes til 2012/13
Restrukturering af kapitalstruktur og balancejusteringer

Som forventet er 3. kvartal 2012/13 forløbet tilfredsstillende. De økonomiske resultater har i 3. kvartal
2012/13 levet op til ledelsens forventninger, hvilket også gælder den nødvendige reduktion af omkostninger
og arbejdskapital.
For året som helhed forventer ledelsen derfor et uændret driftsbillede:
En koncernomsætning i niveauet 470-500 mio. kr. mod 514 mio. kr. i 2011/12
Et driftsresultat (EBIT før særlige poster) i niveauet 0 til -10 mio. kr.
Som en konsekvens af det strategiske og forretningsmæssige review, der har fundet sted i sommerperioden,
og den samtidigt gennemførte restrukturering af kapitalforholdene vil årets resultat blive pålagt en række
yderligere nedskrivninger i niveauet 40 - 45 mio. kr. Det endelige tal vil forventeligt blive oplyst ved udgangen af september 2013, når detailplanlægningen har fundet sted.
Der har i perioden været fokus på at forbedre selskabets kapital- og finansieringsstruktur. Jf. selskabsmeddelelse nr. 10-2012/13 tilføres der 20,35 mio. kr. i ansvarlig konvertibel lånekapital, ligesom der er indgået en
langsigtet finansieringsaftale med selskabets pengeinstitutter, hvilket sikrer selskabets konkurrencekraft i de
kommende år
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