SELSKABSMEDDELELSE NR. 17 – 2017

Årsrapport for 2016/17
Roblon realiserede omsætning og indtjening som forventet.
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Roblon A/S.

Resumé fra årsrapport for 2016/17 for Roblon koncernen:

•

Som en del af Roblons strategiplan blev der i april 2017 foretaget
køb af virksomhed i USA inden for den fiberoptiske kabelindustri.
Udviklingen og integrationen af den tilkøbte virksomhed forløber
som planlagt

•

Resultat før skat af ophørende aktiviteter blev 4,1 mDKK
(-3,4 mDKK)

•

Årets resultat blev 20,2 mDKK (20,0 mDKK). Aktiviteterne, som
blev tilkøbt i USA primo april 2017, bidrog med 0,7 mDKK

•

Forrentning af den investerede kapital (ROIC) før skat blev 14,8%
(21,7%)

•

Resultat pr. DKK 20 aktie (EPS) blev DKK 11,3 (DKK 11,2)

•

Pengestrømme fra årets drift blev 36,9 mDKK (28,1 mDKK)

•

Koncernen frasolgte i april 2017 forretningssegmentet Roblon
Lighting som et led i strategiplanen

•

Ordretilgangen blev 304,7 mDKK (253,8 mDKK)

•

Ordrebeholdningen pr. 31. oktober 2017 blev 69,2 mDKK
(50,9 mDKK)

•

Omsætningen steg til 284,5 mDKK (229,6 mDKK). Aktiviteterne,
som blev tilkøbt i USA primo april 2017, bidrog med 26,1 mDKK.
Den organiske vækst i omsætningen blev 12,5%

•

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen den 25. januar 2018,
at der udbetales et udbytte på 50% af pålydende værdi af aktie,
svarende til DKK 10 pr. B-aktie og DKK 100 pr. A-aktie

•

Resultat af primær drift (EBIT) blev 21,4 mDKK (28,1 mDKK)

•

•

Resultat før skat blev 23,4 mDKK (28,8 mDKK) og var påvirket
af engangsomkostninger med 7,1 mDKK (0 mDKK)

For regnskabsåret 2017/18 forventer ledelsen en omsætning
i niveauet 330 mDKK (284,5 mDKK) og et resultat før skat i
niveauet 33 mDKK (23,4 mDKK)

Frederikshavn, den 19. december 2017
Roblon A/S
Jørgen Kjær Jacobsen
Bestyrelsesformand

Lars Østergaard
Adm. direktør

Henvendelse vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:
Adm. direktør Lars Østergaard, tlf. +45 9620 3300

