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· Roblon realiserede omsætning og indtjening som forventet
efter 3. kvartal 2014/15.
CVR no. 5706 8515
· Ny CEO er tiltrådt den 5. januar 2016.
· Ledelsen forventer stigning i omsætning og indtjening i 2015/16.
Resumé
· Omsætningen faldt til DKK 227,7 mio. (259,8 mio.) som følge af nedgang i produktgrupperne Kabelfibermaterialer og kabelmaskiner samt Lys.
· Resultat af primær drift (EBIT) blev DKK 22,1 mio. (51,3 mio.) og var negativt påvirket af faldet i omsætningen. Resultatet var endvidere påvirket af godtgørelse til tidligere adm. direktør samt afvikling
af opsagt salgsagent med ca. DKK 8 mio.
· EBIT-margin blev 9,7% (19,8%).
· Resultat før skat blev DKK 24 mio. (53,3 mio.).
· Resultat efter skat blev DKK 18,4 mio. (40,4 mio.).
· Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 16,7% (36,2%).
· Pengestrømme fra årets drift blev DKK 23,2 mio. (59,8 mio.).
· Roblons nye CEO Lars Østergaard er tiltrådt pr. 5. januar 2016. Direktionen udgøres herefter af CEO
Lars Østergaard, CFO Carsten Michno og COO Kim Müller.
· For regnskabsåret 2015/16 forventer ledelsen en omsætning i niveauet DKK 250 mio. og et resultat før
skat i niveauet DKK 25 mio.
Bestyrelsen indstiller følgende til generalforsamlingen i Roblon A/S den 25. februar 2016:
·
·

·

·
·

Der udloddes et udbytte på DKK 10 pr. aktie (DKK 12 pr. aktie) á DKK 20.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Kjær Jacobsen, lektor Ole Krogsgaard og group senior
vice president Peter Sloth Vagner Karlsen og nyvalg af group senior vice president, finance Randi Toftlund Pedersen.
Anmodning om bemyndigelse til køb af egne aktier gældende indtil 30/6 2017 for selskabet til køb af
egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Årsrapporten for 2014/15 indstilles til godkendelse på selskabets generalforsamling torsdag den 25.
februar 2016 kl. 16.30 på hotel Scandic The Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn.

Årsrapport for 2014/15 er vedhæftet.

Frederikshavn, den 14. januar 2016
Roblon A/S
Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Carsten Michno
Økonomidirektør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Økonomidirektør (CFO) Carsten Michno, tlf. +45 9620 3300
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