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Bang & Olufsen justerer forventninger til omsætning for 2018/19.
Forventninger til EBIT-margin og frie pengestrømme er uændret
Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag, at Bestyrelsen har besluttet at justere selskabets finansielle
forventninger til 2018/19.
Foreløbige omsætningstal for andet kvartal samt justerede forventninger til omsætning
Baseret på foreløbige salgstal fra andet kvartal 2018/19, hvor omsætningen forventes at falde
med omkring 9 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år, samt en svagere end
forventet start på tredje kvartal 2018/19, forventer Bang & Olufsen a/s nu, at omsætningen for
finansåret 2018/19 bliver på samme niveau som i 2017/18 (forventningen til omsætning var
tidligere over 10 procents vækst).
Det følgende har påvirket omsætningen i andet kvartal og vil også påvirke tredje kvartal:
• Transformationen af salgs- og distributionsnetværket, hvor der har været en forsinket
effekt i forbindelse med nedlukning af salgsteder med lav performance til åbningen af nye
salgsteder
• Ændringen til en mere direkte distributionsmodel, der især har påvirket salget i EMEA og
Americas
• Udskiftningen af distributør i Australien og New Zealand, der har påvirket salget i Asien
• Udfordringer relateret til onboarding af ny logistikpartner, der har betydet
leveringsforsinkelser af kundeordrer og påvirket salget i EMEA og Americas, særligt i
november
”Vi har den rigtige strategi på plads, og vi gør fremskridt på vores væsentlige strategiske
initiativer. Et fokusområde er transformationen af vores salgs- og distributionsnetværk, der er
nødvendig for at styrke kundeoplevelsen og sikre fremtidig vækst. Men der er en forsinket effekt i
forbindelse med nedlukningen af en række eksisterende salgssteder og etableringen af nye, og
det påvirkede salget. Derudover betød udfordringer med vores nye logistikpartner
leveringsforsinkelser af kundeordrer i november. Derfor justerer vi forventningerne til
omsætningsvækst for året, men vi fastholder forventningerne til EBIT-margin og frie
pengestrømme,” siger administrerende direktør Henrik Clausen.
Forventninger til EBIT-margin og frie pengestrømme er uændret
EBIT-marginen for andet kvartal 2018/19 er estimeret til at blive omkring 10 procent og
forventninger til EBIT-marginen for hele året forventes at blive mellem 7-9 procent (uændret).
Frie pengestrømme for hele året forventes at blive på over DKK 100 millioner (uændret).
Indholdet af denne meddelelse påvirker ikke det igangværende aktietilbagekøbsprogram.
Bang & Olufsen a/s offentliggør det fulde kvartalsregnskab for andet kvartal 2018/19 den 8.
januar 2019 (tidligere planlagt til 15. januar 2019). Efter offentliggørelsen af kvartalsregnskabet vil
selskabet afholde en telefonkonference for investorer og analytikere.
Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den
danske version gældende.
-1-

For mere information, kontakt venligst:
Jens Gamborg
Head of Group Communications
Phone: +45 2496 9371

Malene Richter Christensen
Sr. Director, Global Finance
Phone: +45 2974 1609

-2-

