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Frasalgsprocessen fortsætter, mens driftsindtjeningen forbedres
"Vi har forbedret indtjeningen i vores driftsenheder og yderligere nedbragt vores net working
capital og rentebærende gæld. Resultatforbedringen i første kvartal, som plejer at være svagt,
glæder mig", siger administrerende direktør Kent Arentoft og tilføjer: "Vi har fortsat gang i flere
forskellige strukturerede salgsforløb i overensstemmelse med vores nye strategiplan, og her vil
de forbedrede resultater være en hjælp."


EBIT blev på minus DKK 8 mio. i første kvartal i år et fald fra minus DKK 13 mio. i første
kvartal sidste år til.



Forretningsenhederne realiserede en omsætning på DKK 399 mio. i årets første tre måneder
mod DKK 425 mio. i samme periode sidste år. Det svarer til en nedgang på 6%, hvoraf 2
procentpoint hidrører fra valuta.



I de første tre måneder af året rapporterede Global Sales en omsætning, der var 2% højere
end sidste år, mens den europæiske lagerbaserede forretning faldt med 10%.



Koncernens bruttoavance for årets første kvartal nåede samme niveau som i første kvartal
sidste år, selv om Global Sales' back-to-back-forretning, hvor bruttoavance er lavere, tegner
sig for en større procentdel af omsætningen.



De faste omkostninger blev reduceret med DKK 7 mio.



Nettorentebærende gæld blev nedbragt til DKK 198 mio.



Koncernen har gang i strukturerede salgsforløb for så vidt angår salgsregionerne Nordic,
Østeuropa, Global Sales Asien/Afrika og Frankrig, mens man har besluttet at afvikle forretningsenhederne i Indien, Mellemøsten og Den Tjekkiske Republik.

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 31. marts 2014.

Henvendelser
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Kent Arentoft
på telefon +45 4350 0100.
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