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Bang & Olufsen a/s nedjusterer
det forventede resultat 2007/08
Resultatet af primær drift forventes at blive i størrelsesordenen 195 millioner DKK
mod tidligere udmeldt 225-275 millioner DKK, mens resultatet før skat ventes at
blive på cirka 155 millioner DKK, hvilket er 45-95 millioner DKK mindre end det
tidligere estimat. Dette er baseret på en omsætning på 4.100 millioner DKK.
Der er følgende hovedårsager til justeringen:
§

Usikker global markedsudvikling og svækket ordreindgang i slutningen af
regnskabsåret.

§

Omfattende afviklingsarbejde med deraf følgende ekstraordinære investeringer i
afslutning af verserende retssager i ind- og udland.

§

Øgede tab og hensættelser til imødegåelse af tab på debitorer m.v.

Efter regnskabsårets afslutning har Bang & Olufsen overtaget fuld kontrol med det
strategisk vigtige datterselskab ICEpower.

Markedet
Den usikre globale økonomi har gjort det meget vanskeligt at forudsige
markedsudviklingen – ikke mindst i USA og Vesteuropa.
Afvikling
Bestyrelsen har lagt vægt på at få afsluttet en række verserende juridiske sager. Der
er i den forbindelse ført forhandlinger, der på tilfredsstillende vis er resulteret i
afslutning af en række juridiske tvister. Blandt andet er det lykkedes at få lukket en
udløber af en voldgiftssag, som medio december sidste år blev afgjort med en
kendelse, der gik Bang & Olufsen imod. Som omtalt i meddelelse 07.11 af 9. januar
2008 kostede denne kendelse Bang & Olufsen omkring 25 millioner DKK.
Hensættelser
Bestyrelsen i Bang & Olufsen har altid ønsket, at selskabets risici i
debitorporteføljen afdækkes i form af reservationer i regnskabet. Totalt er der
udgiftsført 48 millioner DKK i regnskabsåret 2007/08 mod 13 millioner DKK sidste
år. Heraf er 16 millioner DKK udgiftsført i fjerde kvartal.
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ICEpower
Bang & Olufsen overtager en aktiepost fra en af medstifterne af datterselskabet
Bang & Olufsen ICEpower a/s, direktør Karsten Nielsen, der samtidig forlader sin
stilling i selskabet.
ICEpower har udviklet banebrydende teknologi, der indgår i alle Bang & Olufsens
hovedprodukter. Det er derfor af afgørende strategisk betydning at have fuld kontrol
med virksomheden.
Aktieposten på 10 procent er overtaget for 23 millioner DKK.
Bestyrelsesformand Jørgen Worning udtaler:
- Med en soliditetsprocent på over 50 er Bang & Olufsen så velkonsolideret, at vi
både kan absorbere de nødvendige hensættelser samt investere i for koncernen
vigtige områder. Det glæder mig, at vi har fået disse ting på plads, før vi pr. 1.
august overdrager ansvaret for den daglige drift til selskabets nye koncernchef,
Kalle Hvidt Nielsen.
Bang & Olufsens løbende omkostningstilpasning forventes at få fuld
gennemslagskraft i regnskabsåret 2008/09.
Bestyrelsen forventer, at dette års resultat bliver bedre end det afsluttede regnskab
for 2007/08, der offentliggøres onsdag 13. august.
Jørgen Worning
Bestyrelsesformand

Peter Thostrup
Koncerndirektør
###

Spørgsmål til denne meddelelse kontakt:
Bestyrelsesformand Jørgen Worning
Koncerndirektør Peter Thostrup
Head of Information Tino Pedersen, telefon +45 61 55 41 41
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