BANG & OLUFSEN A/S
23. SEPTEMBER 2008

MEDDELELSE NR. 08.09

Ny millionordre til
Bang & Olufsen i Dubai
Bang & Olufsen skal levere udstyr til over 100 villaer i Jumeirah Golf
Estates, der er et af verdens mest eksklusive golfprojekter.
Bang & Olufsen har sikret sig endnu en kontrakt i et af verdens største og mest prestigefyldte
golfprojekter, Jumeirah Golf Estates i Dubai. Ordren omfatter Bang & Olufsen-udstyr til mere
end 100 eksklusive villaer og vil indbringe et tocifret millionbeløb.
- Det er meget tilfredsstillende, at det er lykkedes for Bang & Olufsen at sikre endnu en
betydelig ordre til dette omfattende og eksklusive golfprojekt. Det er ligeledes meget
tilfredsstillende for os at se, at kunden har valgt et bredt udsnit af Bang & Olufsens produkter til
de mere end 100 villaer. Det bekræfter mig i, at vores produktportefølje opfattes som særdeles
attraktiv, når vore produkter er udvalgt som det bedste af det bedste til et af verdens mest
eksklusive golfprojekter, siger Karl Kristian Hvidt Nielsen, der er President & CEO i Bang &
Olufsen.
Ordren fordeler sig med 70 villaer på Juniper Way og 33 villaer på Valencia Grove i Jumeirah
Golf Estates. Villaerne på Juniper Way skal blandt andet udstyres med BeoVision 7-40 og 7-32,
mens musikken leveres via BeoSound 9000 samt højttalere som BeoLab 6000, BeoLab 8000 og
indbygningshøjttaleren BeoVox 1. Villaerne på Valencia Grove skal ligeledes udstyres med
BeoVision 7-40 og BeoVision 7-32 på tv-siden, mens lydsiden omfatter BeoSound 4-anlæg,
BeoLab 6000-højttalere og indbyggede BeoVox 1-højttalere.
- Vi har de seneste måneder intensiveret vores fokus på Dubai, og jeg betragter denne aftale
som en bekræftelse på, at den satsning er rigtig, siger Karl Kristian Hvidt Nielsen om den nye
Dubai-ordre.
Den nye ordre til Jumeirah Golf Estates påvirker ikke Bang & Olufsens forventninger til
indeværende regnskabsår.
Karl Kristian Hvidt Nielsen
President & CEO
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