OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 10-2008
NOTOX NÅR VIGTIGE MILEPÆLE
Notox, der er en af verdens førende producenter af dieselpartikelfiltre og 100% ejet af SBS, kan i dag
meddele, at selskabet har nået to vigtige milepæle.
Gennembrud på det kinesiske marked
Notox har via en koreansk kunde modtaget de første ordrer til det kinesiske marked. Første ordre er på
150 partikelfiltre á 20 liter, som er en del af kinesernes miljøprogram i forbindelse med olympiaden i Beijing i august måned. Derudover har den samme kunde afgivet forhåndsreservation på levering af yderligere 1.000 filtre i løbet af den resterende del af 2008.
Ordren til Kina anses for strategisk meget vigtig, idet det kinesiske marked for dieselpartikelfiltre ventes
at vokse markant i de kommende år.
Det samlede kinesiske retrofit-program (eftermontering af partikelfiltre på motorer som allerede er i drift)
i 2008 anslås således af den koreanske kunde til at nå 12.000 filtre, hvilket modsvarer et beløb på mellem EUR 7-10 mio. (DKK 52-75 mio.)
For 2009 forventes det kinesiske retrofit-program at blive signifikant større.
VERT-godkendelse af Notox MD200
Sammen med en europæisk kunde har Notox med succes afsluttet den såkaldte VERT1-test på et filtersystem baseret på Notox’ MD200 filter. Den europæiske kunde bearbejder det europæiske on road marked med selskabets filtersystemer og forventer at opnå en markant markedsandel.
VERT-godkendelse er en global anerkendt test, der validerer filtrets performance. Acceptkriteriet er over
97% effektivitet for alle partikelstørrelse i den godkendte type (inklusiv ”nano-” og ”ultrafine-” partikler i
dieseludstødningen).
Disse performancekrav er sammenlignelige med kravene i direktiver ”Euro 5” og ”Euro 6” for personbiler,
der vil træde i kraft i 2009 og i 2014.
”VERT-godkendelsen styrker vores reference-grundlag og skaber et godt grundlag for at udvide vores
kundebase yderligere,” siger adm. direktør Hans Fuglgaard.
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Den kinesiske aftale samt VERT-godkendelsen er vigtige, men forventede milepæle i Notox forretningsplan og giver således ikke anledning til at ændre på SBS’ forventninger for regnskabsåret 2008.

Svendborg, den 2. juni 2008
Scandinavian Brake Systems A/S
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Yderligere oplysninger: Adm. direktør Hans Fuglgaard, tlf: + 45 63 21 15 15

Om Notox: Notox er en af verdens førende producenter af dieselpartikelfiltre. Notox råder over verdens
mest avancerede fabrik til produktion af partikelfiltre og forventer at opnå en betydelig vækst i de kommende år i takt med at lovkravene om påbudt anvendelse af partikelfiltre implementeres i det meste af
den vestlige verden. Det samlede marked for partikelfiltre anslås at udgøre ca. DKK 20 mia. i 2015
(ekskl. skibe), og det er Notox’ mål at opnå en markedsandel på 10%. Notox hovedkontor er beliggende i
Herlev, nord for København, mens produktionen sker i Svendborg på Fyn og i Aakirkeby på Bornholm.
Notox ejes 100% af SBS.
Om Scandinavian Brake Systems: SBS udvikler, producerer og distribuerer bremse- og friktionsdele til
biler, motorcykler og energi- og industrianlæg samt vindmøller. SBS arbejder globalt, men hovedmarkederne udgøres af Europa og Nordamerika. SBS’ produkter afsættes henholdsvis til producenter af køretøjer og maskiner/anlæg - OE markedet - samt til det frie reservedelsmarked. SBS-koncernen omsatte i
2007 for ca. DKK 840 mio. og har 675 medarbejdere.
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