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Selskabsmeddelelse  

Nr. 7/2012 

Taastrup, den 15. maj 2012 

Vanskelige markedsforhold i Europa medfører lavere omsætning i DLH 
 
”I 1. kvartal 2012 oplevede vi en fortsættelse af de vanskelige markedsvilkår, som har 
præget byggesektoren og vores hovedmarkeder siden 3. kvartal 2011. Udviklingen påvirker 
DLH’s omsætning og bruttoavancer negativt. Set i det lys har det ikke været muligt i 1. 
kvartal 2012 at opretholde samme lønsomhed som i 1. kvartal 2011. Vi fortsætter med at 

reducere vores omkostninger, og beslutningen om at sælge den amerikanske 
hårdttræsforretning gør, at vi kan sætte alle kræfter ind på at styrke den europæiske 
forretning og Global Sales,” siger adm. direktør Kent Arentoft. 
 

• Omsætningen i første kvartal blev DKK 657 mio. mod DKK 715 mio. i samme periode 

sidste år. 

• Den lavere omsætning påvirker kvartalets lønsomhed: 
o EBITDA blev DKK 7 mio. mod DKK 20 mio. sidste år.  
o EBIT blev DKK 2 mio. mod DKK 14 mio. sidste år. 
o EBIT-marginen er faldet fra 1,9 % til 0,3 %. 

• Tiltagene med udflytning af administrationsfunktioner til Hongkong fortsætter, hvilket 
vil sænke kapacitetsomkostningerne i andet halvår 2012. 

• Forventninger 

DLH offentliggjorde den 8. marts 2012, at koncernen forventede en omsætning og EBIT-
margin på niveau med det, der blev opnået i 2011, svarende til en omsætning på knap 
DKK 2,8 mia. og et EBIT på DKK 54 mio., efter at den lagerbaserede amerikanske 
virksomhed, Inter-Continental Hardwoods Inc., er blevet klassificeret som ophørende 
aktivitet. 
 
DLH har i 1. kvartal opretholdt sin omsætning på sine Global Sales markeder, mens de 

europæiske markeder fortsat er under pres. Der er stor økonomisk usikkerhed på DLH’s 
europæiske nøglemarkeder, og det forventes ikke, at forholdene forbedres i andet 
halvår. DLH forventer at nå en omsætning på DKK 2,6-2,7 mia. for hele året. 

 
Det forventes, at Global Sales vil øge sin andel af koncernens samlede omsætning. 
Dette, kombineret med et stærkt konkurrencepræget europæisk marked med pressede 
priser, indebærer, at den gennemsnitlige bruttoavance vil være lavere end sidste år. 
Koncernen forventer at kunne realisere en EBIT-margin omkring nul procent for hele 

året. 

 

Eventuelle resultateffekter som følge af frasalg af aktiver bestemt for salg er ikke 
indeholdt i ovennævnte resultatforventning. 

 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts 2012. 

 
Kontakt 

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør 

Kent Arentoft på telefon nr. 4350 0101. 


