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DLH fortsætter gældsreduktion under vanskelige europæiske markedsforhold
”Vi oplever fortsat særdeles svære markedsforhold i Europa. Vi er imidlertid lykkedes med at
fortsætte væksten på de oversøiske markeder, og gennem året har vi reduceret vores gæld
betragteligt. Vi fastholder forventningerne til hele 2012,” siger adm. direktør Kent Arentoft.

• Omsætningen i årets første 9 måneder udgør DKK 1.872 mio. mod DKK 2.011 mio. i
samme periode sidste år.
• Global Sales realiserede en vækst på 30 %, mens den europæiske forretning havde et fald
i omsætningen på 18 % som følge af vanskelige markedsvilkår.
• Den lavere omsætning og bruttomargin påvirker periodens resultat:
º EBITDA blev DKK 18 mio. mod DKK 61 mio. sidste år.
º EBIT blev DKK 3 mio. mod DKK 44 mio. sidste år.
• DLH har siden 30. juni 2012 nedbragt den nettorentebærende gæld med DKK 182 mio. fra
DKK 527 mio. til DKK 345 mio.
Omkring halvdelen af reduktionen kan henføres til en nedbringelse af arbejdskapitalen,
mens frasalg af aktiver har bidraget med ca. DKK 90 mio.
• DLH fortsætter arbejdet med at reducere den nettorentebærende gæld gennem frasalg af
ophørende aktiviteter samt nedbringelse af driftskapitalen.
• DLH fastholder forventningerne til 2012 om en omsætning på omkring DKK 2,5 mia. og en
EBIT-margin på omkring 0 %, og såfremt markedet ikke forbedres i 2013 forventes en
omsætning og en EBIT-margin i 2013 på niveau med 2012.

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september
2012.
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