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Første kvartal præget af fortsat afmatning i Europa  

 

”Vi oplevede i første kvartal et fortsat lavere aktivitetsniveau i Europa kombineret med en 
usædvanlig lang vinterperiode. Med udsigt til både vanskelige og uforudsigelige markedsforhold 
fokuserer vi fortsat på stram omkostnings- og balancestyring” siger adm. direktør Kent Aren-
toft. 

 
 Omsætningen i årets første 3 måneder udgør DKK 486 mio. mod DKK 622 mio. i sam-

me periode sidste år. 
 

 Global Sales realiserede en omsætning på niveau med sidste år, hvorimod den europæ-
iske forretning havde et fald i omsætningen på 30 % som følge af et generelt lavere 
aktivitetsniveau kombineret med en usædvanlig land vinter i Europa. 

 
 Den lavere omsætning samt lavere bruttomargin påvirker periodens resultat. EBIT blev 

minus DKK 15 mio. mod sidste års DKK 3 mio., hvor sidste års resultat var begunstiget 
af engangsindtægter på DKK 4 mio. 
 

 DLH har fastholdt den nettorentebærende gæld på et lavt niveau, idet gælden ved ud-

gangen af 1. kvartal udgør DKK 290 mio. mod DKK 597 mio. på samme tid sidste år. 
 

 Som følge af sædvanlige sæsonforhold er gælden øget med DKK 42 mio. i årets første 
kvartal, hvor der opbygges vare - lagre med henblik på salg i årets efterfølgende kvar-
taler. DLH fortsætter arbejdet med at reducere den nettorentebærende gæld gennem 
nedbringelse af driftskapitalen samt frasalg af mindre aktiver. 
 

 Koncernen udmeldte den 12. marts 2013 en forventning til omsætning og EBIT-margin 
på niveau med de realiserede tal for 2012. Den 8. april 2013 fastholdt koncernen disse 

forventninger betinget af et positivt skift i aktivitetsniveauet. 

 
DLH fastholder de udmeldte forventninger. De seneste nøgletal for udviklingen i den 
europæiske økonomi for 2013 gør det imidlertid svært at forudse, om der vil komme 
det forventede løft i aktivitetsniveauet for resten af året. 

 

 

 

 

Kontakt 

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør 

Kent Arentoft på telefon nr. 4350 0101. 
 


