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FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09-2010 
 
 
PERIODEMEDDELELSE 

 
 

• Fremgang på alle områder 
• Omsætningsfremgang på 14% 
• Notox-aktiviteten tilpasset 
• Aftale med koncernens pengeinstitutter  m.fl. om refinansiering af kon-

cernen 
• Forventninger til årets resultat er som udmeldt i årsrapport for 2009 –  
 et mindre positivt resultat 

 
 
Hovedtal 
 
DKK mio. Q1 – 2010 Q1 – 2009 31.12.2009 
SBS-koncernen    
Nettoomsætning 223,8 195,9 862,3 
    
Resultat af primær drift 13,9 10,3 43,1 
Finansielle poster (netto) -5,8 -6,7 -21,8 
Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 8,1 3,6 21,4 
    
Resultat ophørende aktiviteter efter skat -8,4 -17,5 -373,8 
    
Resultat efter skat -2,3 -14,9 -358,6 
    
 
Nøgletal 
 
 Q1 – 2010 Q1 – 2009 Hele året 

2009 
Overskudsgrad i %  (EBIT-margin) 6,2 5,2 5,0 
Egenkapital i % -12,5 21,4 -12,5 
Resultat pr. aktie i DKK (EPS basic) -1,0 -6,2 -111,8 
Indre værdi pr. aktie i DKK (BVPS) -31,0 77,0 -30,0 
Kurs/indre værdi (P/BV) -1,4 0,4 -1,5 
Børskurs ultimo 45,0 30,5 32,9 
 
 
 
 
 
 



 

Periodemeddelelse Side 2 
 

Periodens vigtigste begivenheder 
Ledelsen har indgået en aftale med koncernens pengeinstitutter m.fl. om refinansiering af koncernen og 
underskrevet aftale vedr. konvertering af en del af den eksisterende bankgæld til ansvarlig lånekapital på 
nom. DKK 175 mio. samt tilvejebringelse af det forventede finansieringsbehov frem til 31. december 2012. 
Det vil i henhold til de udarbejdede budgetter og prognoser sikre den forventede likviditet og soliditet de 
kommende 3 år. Aftalen er forhandlet på plads i 1. kvartal og endeligt underskrevet i april. 
 
Som meddelt i fondsbørsmeddelelse 03-2010 har Notox med virkning fra 1. februar 2010 solgt sine aktivi-
teter inden for markedssegmentet retrofit, baseret på Silicium Carbid (R-Sic) filtre. Den nye ejerkreds har 
lejet sig ind i Notox-faciliteterne i Aakirkeby i en 7 års periode med en købsoption inden for 5 år. 
 
Ophørende aktiviteter omfatter i lighed med i årsrapporten for 2009 Notox-divisionen, Luxurytime Ltd. og 
SBS UK Ltd. 
 
SBS-divisionen (fortsættende aktivitet), som omfatter friktionsprodukter og beslægtede sliddele, har fort-
sat den positive udvikling fra 2009, hvilket har resulteret en omsætningsfremgang på 14% i forhold til Q1 
2010 og en forbedret i EBIT-margin fra 5,0% til 6,2%.  
 
Resultat 
Koncernomsætningen (fortsættende aktiviteter) udgjorde i Q1 2010 DKK 223,8 mio. mod DKK 195,9 mio. i 
samme periode 2009. Resultat før skat (fortsættende aktivitet) er steget fra DKK 3,6 mio. i Q1 2009 til 
DKK 8,1 mio. Q1 2010 – svarende til en fremgang på 225%. 
 
Koncernens resultat efter skat udgjorde i Q1 2010 DKK -2,3 mio.  mod DKK -14,9 mio. i Q1 2009. Koncer-
nen har i marts 2010 haft et samlet positivt resultat efter skat. 
 
Balance 
Koncernens samlede aktiver udgjorde pr. 31.03.2010 DKK 811,3 mio. mod DKK 1.152,4 mio. på samme 
tidspunkt året før. Egenkapitalen ekskl. ansvarlig lånekapital udgjorde pr. 31.03.2010 -101,0 mod DKK 
246,5 mio. året før. Egenkapitalandelen pr. 31.03.2010 var på -12,5% 
Den samlede egenkapital inkl. ansvarlig kapital ville, hvis konverteringen af ansvarlig lån var indregnet 31. 
marts 2010, udgøre 9,1% af balancesummen. 
 
Forventninger 
Som udmeldt i årsrapport 2009 forventer SBS for 2010 en koncernomsætning i niveauet DKK 860-900 
mio. samt et koncernresultat før skat og ophørende aktiviteter i niveauet DKK 20-30 mio. og et positivt 
koncernresultat før skat. 
 
 
 
For yderligere oplysninger vedrørende denne meddelelse kontakt Hans Fuglgaard, adm. direktør, tlf. +45 
63 21 15 15 – hjemmeside: www.sbs.dk 
    
 
 


