SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2018

Strategi 2021
– revurderede økonomiske mål
Siden Roblon i efteråret 2016 offentliggjorde selskabets fem års
strategi for perioden 2016-2021, er der sket væsentlige ændringer
i den forretningsmæssige portefølje:

•

Roblons kerneforretning er nu fokuseret på Industrial Fibers. I den
forbindelse er der sket frasalg af to forretningsenheder - Roblon
Lighting i april 2017, jf. selskabsmeddelelse nr. 4/2017 og størstedelen af Roblon Engineering (tovværksdivision) i februar 2018,
jf. selskabsmeddelelse nr. 2/2018

•

Der er foretaget opkøb og etablering i USA - køb af Kabelfiber
materiale forretning (FOC) i april 2017, jf. selskabsmeddelelse
nr. 5/2017

•

Der er foretaget yderligere opkøb i USA - projektkontrakt indenfor
vind energi (Composite) i april 2018, jf. selskabsmeddelelse nr.
4/2018

Samlet set har de seneste to rapporterede ændringer, frasalg af
tovværksdivision og opkøb af yderligere forretning i USA, medført et
behov for tilpasning af Roblons mission, vision samt revurdering af
de økonomiske mål.
Roblons bestyrelse har dags dato gennemgået og godkendt præci
sering af koncernens mission, vision og strategi samt revurderede
økonomiske mål for de sidste 3 år af strategiperioden.
Roblons mission
Roblon er en global og innovativ virksomhed, der udvikler og leverer
konkurrencedygtige high performance fiberløsninger og teknologier
til strategiske kunder, der stiller ufravigelige krav til kvalitet, levetid
og sikkerhed.
Roblons vision
Roblon vil være den foretrukne leverandør af high performance
fiberløsninger og teknologier til strategiske kunder.

Roblons strategi
Koncernens strategi er uændret, og koncentreret om:

•

Konstant øget salgsindsats overfor strategiske key accounts

•

Konstant styrket produkt- og sortimentsudvikling gennemført
i tæt samarbejde med strategiske key accounts

Roblons økonomiske mål
Koncernen tilstræber, at der inden for de sidste 3 år af strategiperioden opnås grundlag for at kunne nå følgende årlige nøgletal
under normale konjunkturforhold:

•

En gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på min. 15%

•

En gennemsnitlig årlig EBIT-margin på min. 10%

•

En årlig vækst i resultat pr. aktie på min. 15%

•

Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på min. 20% før skat

Koncernens vækstmål forventes nået gennem både organisk vækst
og tilkøb. Roblon besidder det finansielle beredskab hertil.
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