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Frasalgsprocessen gør DLH gældfri

CVR 34 41 19 13

"I løbet af de seneste par måneder, er der sket væsentlige skridt mod realisering af vores frasalgsstrategi. Nu, hvor disse handler er afsluttet, bliver gruppen gældfri i 4. kvartal", siger administrerende direktør Kent Arentoft.


Omsætningen i de første 9 måneder var DKK 1.118 mio. mod DKK 1.380 mio. i samme periode sidste år. Omsætningen i 3. kvartal beløb sig til DKK 331 mio. mod DKK 455 mio. i
samme kvartal sidste år.



Det samlede tab i årets første 9 måneder beløb sig til DKK 72 mio. mod et tab på DKK 57
mio. i samme periode sidste år. For 3. kvartal blev det samlede tab på DKK 17 mio. mod
DKK 25 mio. i samme periode sidste år.



Nettorentebærende gæld pr. ultimo 3. kvartal var DKK 182 mio. mod DKK 270 mio. på
samme tid sidste år.



I løbet af 3. kvartal offentliggjorde koncernen salget af sine polske og slovakiske forretningsenheder med et nettoprovenu på DKK 100 mio. Handlen blev gennemført og provenuet
modtaget den 3. november 2014.



Den 1. oktober 2014 offentliggjorde koncernen salget af sine asiatiske Global Sales forretningsenheder. Denne handel blev afsluttet den 31. oktober 2014, og provenuet på DKK 80
mio. blev modtaget samme dag, og der forventes yderligere ca. DKK 40 mio., efterhånden
som debitorudeståender bliver indkasseret.



Afslutningen af disse to handler vil gøre DLH-koncernen gældfri.



Ved udgangen af perioden var koncernens egenkapital DKK 242 mio.



Koncernen fortsætter arbejdet med strukturerede salgsprocesser i forhold til forretningsområderne Nordic, Frankrig og Rusland. Endvidere arbejder koncernen også med at sælge andre aktiver og med at reducere sine forpligtelser i forbindelse med visse lejeforhold, herunder det tidligere hovedkontor i Høje Taastrup. Det er i sagens natur vanskeligt at vurdere
timing, værdi og udfaldet af disse processer.



Bestyrelsen har fundet det passende at reducere driftsomkostningerne på selskabets hovedkontor. Alle medarbejdere forlader hovedkontoret senest den 30. april 2015. Éngangsomkostningen ved at afvikle hovedkontoret forventes at ligge på ca. DKK 15 mio. inkl. fratrædelsesgodtgørelser, som hensættes i 4. kvartal. På det nuværende niveau beløber den kvartalsvise driftsudgift på hovedkontoret sig til ca. DKK 6 mio.

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september 2014.
Henvendelser
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til administrerende direktør Kent Arentoft
på telefon +45 4350 0101.
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