
      

Dalhoff Larsen & Horneman A/S 

Direktionen 

Skagensgade 66 

Box 136 

2630 Taastrup 

 

CVR 34 41 19 13 

Tel 4350 0100 

Fax 4350 0199 

www.dlh.com 

Dir +45 43 50 01 01 

 

 

 

 

Meddelelse nr. 28 / 2011 

 

 

 

Taastrup, 23. maj 2011 

 

 

 

Delårsrapport pr. 31. marts 2011: 

 

Tilfredsstillende udvikling i omsætning og driftsresultat i 1. kvartal 

”Vi har fået en god start på året med salgsfremgang og øget rentabilitet som følge af de 

tilpasninger, vi gennemførte sidste år. Derudover har vi fået vores finansieringsstruktur på 

plads, så vi på et solidt grundlag kan fortsætte eksekveringen af DLH’s vækstplaner.” siger 

administrerende direktør Kent Arentoft.   

 

 Den positive udvikling fortsatte i 1. kvartal, hvor DLH i forhold til året før opnåede et 

markant forbedret driftsresultat. 

 Den samlede omsætning blev i 1. kvartal på DKK 781 mio. mod DKK 740 mio. i 

samme periode sidste år, hvilket svarer til en vækst på 6%. Korrigeret for 

valutakurseffekt (primært SEK) er væksten 4%. 

 I 1. kvartal 2011 udgjorde EBITDA (resultat før renter, skat og afskrivninger) DKK 22 

mio. mod DKK 10 mio. i samme periode sidste år. 

 DLH havde et EBIT (resultat af primær drift før renter og skat) i 1. kvartal på DKK 16 

mio. mod DKK 3 mio. sidste år. 

 Resultatet før skat (fortsættende aktiviteter) udgjorde DKK 4 mio. mod et underskud 

på DKK 10 mio. året før. 

 Med den nuværende dollarkurs for resten af året forventes en omsætning i niveauet 

DKK 3,3 mia. Årets forventning til EBIT på DKK 60 mio. fastholdes på trods heraf. 

 DLH udbød nye aktier i 1. kvartal og gennemførte en fuldtegnet aktieemission med 

et nettoprovenu på DKK 251 mio. den 14. april.  

 I februar indgik DLH en ny bankaftale, som efter gennemførelsen af 

kapitalforhøjelsen løber i tre år. 

 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts 

2011. 

 

Kontakt 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Kent 

Arentoft på telefon nr. 43 50 01 01. 

 
 

 

 

 

Delårsrapporten fra Dalhoff Larsen & Horneman A/S, CVR-nr. 34 41 19 13, blev offentliggjort på dansk og 

engelsk den 23. maj 2011 via NASDAQ OMX Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den 

danske og engelske version er det den danske version, der er gældende.  

 


