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Periodemeddelelse for 1. kvartal 2018: 

 

DLH’s fortsættende forretning med salg og distribution fra centrallageret i Danmark 

realiserede en nettoomsætning på DKK 84,5 mio. for årets første 3 måneder (Samme 

periode 2017: DKK 83,3 mio.). 

 

Resultatet af den fortsættende forretning målt ved EBIT blev i samme periode DKK 

4,1 mio. (Samme periode 2017: DKK 0,6 mio.). Kvartalets resultat er positiv påvirket 

af en engangsindtjening på 1.5 mio. DKK, som udelukkende skyldes realisering af 

lagerposter indkøbt i 2017 i et opadgående verdensmarked. Grundet volatiliteten på 

verdensmarked kan der forventes større kvartalsudsving end vanligt, udsvingene kan 

gå i begge retninger.   

 

Dennis Bang Albretsen tiltrådte den 1. januar 2018 som ny administrerende direktør i 

Dalhoff Larsen & Horneman A/S.  

 

Det igangsatte arbejde med nedlukning og afvikling af ophørende aktiviteter og 

inaktive selskaber er i første kvartal intensiveret og fortsætter med fuld kraft. DLH 

guider ikke på resultatet for ophørende aktiviteter. 

 

Kontoret i Kolding og lageret i Gelsted flytter i november 2018 og samles i et nyopført 

18.000m2 top moderne salgs-/logistikcenter i Horsens. DLH bliver hermed 

fremtidssikret til at betjene og udvikle forretningen i Danmark og resten af Norden. 

 

 

 

 

København 08.05.2018 

 

 



 

2 

 

 

Ved generalforsamlingen den 11. april 2018 blev der sammensat en ny bestyrelse, 

som efter gennemgang af selskabets forretningsgange har valgt at fremskynde 

investeringer i et moderniseret ERP/ITsystem, som sammen med flytningen til nyt 

centrallager senere på året vil omkostningsbelaste årets resultat. 

 

Selskabets bestyrelse & ledelse arbejder på at færdiggøre en samlet 3 års strategi for 

selskabets videre udvikling, og denne vil blive uddybet på en kommende 

ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2018, se særskilt meddelelse herom. 

 

 

DLH’s ledelse præciserer forventningerne for 2018 med en omsætning på niveau med 

2017 omsætningen og et EBIT resultat i den høje ende af det tidligere udmeldte 

interval på 3-5 mio. DKK. 

 

Bestyrelsen  

 

Kontakt 

Evt. henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til bestyrelsesformand 

Michael Hove på telefon 28 12 66 09  

 

 


