Delårsrapport 2. kvartal 2009
NKT HOLDING A/S, 25. AUGUST 2009, MEDDELELSE NR. 12

Med en omsætning på 3.144 mDKK og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på
294 mDKK i 2. kvartal 2009 er resultatet på niveau med forventningerne. Arbejdet
med en række strukturelle initiativer fortsætter og påvirker indtjeningen positivt.
Der opleves fortsat udfordrende konkurrenceforhold i markederne
Resume

gen, EBITDA, udgør 10,9% for 2. kvartal 2009 i forhold til 13,8%
for samme kvartal 2008. Opførelsen af den nye højspændingsfabrik i Køln forløber som planlagt og der er nu begyndt kommerciel produktion.

Den realiserede omsætning i 2. kvartal 2009 på 3.144 mDKK
svarer til en negativ organisk vækst på 9% i forhold til 2. kvartal
2008. Samlet set for 1. halvår 2009 er der realiseret en negativ
organisk vækst på 10%.
Operationelt driftsresultat, EBITDA, for 2. kvartal 2009 udgør 294
mDKK i forhold til 461 mDKK i 2. kvartal 2008. For 1. halvår 2009
er der realiseret et operationelt driftsresultat på 441 mDKK i forhold til 766 mDKK i 1. halvår 2008. Udviklingen medfører et fald i
den operationelle EBITDA-margin målt på rullende 12 måneders
basis til standard metalpriser fra 10,5% pr. 31. marts til 9,3% pr.
30. juni 2009.
Resultaterne følger samlet set forventningerne til 2009, som fastholdes i forhold til tidligere udmeldinger. Der forventes således
stadig et operationelt driftsresultat, EBITDA, for 2009 i niveauet
700-900 mDKK. Baseret på de seneste måneders udvikling er
det realistisk med et resultat i den øvre halvdel af intervallet.
NKT Cables realiserede positiv organisk vækst på 3% i 2. kvartal
2009, hvilket primært kan henføres til højspændingssegmentet
(+20%) og jernbanekøreledninger (+190%). Mellem- og lavspændingssegmenterne er i 2. kvartal 2009 fortsat præget af den
økonomiske krise med negative organiske vækstrater på hhv.
20% og 15% i forhold til samme periode 2008. Driftsindtjenin-

Nilfisk-Advance realiserede en negativ organisk vækst på 20%,
som dog inkluderer en negativ effekt på ca. 3%-point relateret til
påsken. Reguleret herfor vurderes den negative organiske vækst
for både 1. kvartal og 2. kvartal 2009 at ligge i niveauet 15-16%.
Driftsindtjeningen, operationelt EBITDA, udgør 9,4% for 2. kvartal i forhold til 11,8% i samme periode 2008. Der er i 2. kvartal
2009 anvendt 57 mDKK til gennemførelse af de tidligere omtalte
strukturelle initiativer, og antallet af medarbejdere er nu reduceret med ca. 600 fra 5.200 pr. ultimo juni 2008. Nilfisk-Advance
fortsætter med et højt innovationsniveau og har lanceret 6 nye
produkter i 2. kvartal.
Pengestrømmene fra driftsaktivitet er også i 2. kvartal 2009 tilfredsstillende. Koncernens arbejdskapital udgør 2.000 mDKK
ved udgangen af juni måned 2009 i forhold til 2.938 mDKK på
samme tidspunkt i 2008.
Som tidligere omtalt er koncernens likviditetsberedskab øget i 2.
kvartal 2009 og udgør ved udgangen af juni måned i niveauet 2,6
mia. DKK. Koncernens gæld er fortsat ikke underlagt nogen form
for finansielle covenants.
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Hovedtal
Hovedtal - NKT Koncernen

- NKT koncernen
Urevideret
Beløb i mDKK

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.

2009

2008

2009

2008

Hele
2008

Resultatopgørelse
3.144

3.789

5.779

7.155

13.828

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 1)
Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver

237

461

364

766

1.218

-60

-55

-119

-109

-275

Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver

-31

-29

-63

-54

-125

Driftsresultat (EBIT)
Finansielle poster, netto

146

377

182

603

818

-26

-68

-61

-110

-226

Resultat før skat (EBT)

Omsætning

1)

120

309

121

493

592

Periodens resultat

94

232

94

370

404

Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat

94

231

96

367

401

Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet
Investeringer i materielle anlægsaktiver

21

-23

188

-273

763

-260

-167

-438

-256

-755

Balance
Aktiekapital
Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital
Minoritetsinteresser
Koncernens egenkapital i alt
Balancesum
Rentebærende poster, netto 2)
Investeret kapital (Capital Employed)
Arbejdskapital

3)

4)

474

474

474

474

474

3.508

3.355

3.508

3.355

3.427

34

42

34

42

38

3.542

3.397

3.542

3.397

3.465

9.889

10.231

9.889

10.231

9.935

-2.587

-2.825

-2.587

-2.825

-2.260

6.129

6.222

6.129

6.222

5.725

2.000

2.938

2.000

2.938

2.036

Nøgletal og medarbejdere
Egenkapitalandel ultimo
Return on Capital employed (RoCE) 5)
Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.)

36%

33%

36%

33%

35%

10,0%

20,9%

10,0%

20,9%

16,4%

23.718

23.718

23.718

23.718

Beholdning af egne aktier (1.000 stk.)

78

78

78

78

78

Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS)

4,0

9,8

4,1

15,6

17,0

-

11

-

11

11,0

Udbetalt udbytte, DKK pr. aktie

23.718

Indre værdi, DKK pr. udestående aktie

148

142

148

142

145

Børskurs, DKK pr. aktie

179

383

179

383

106

7.929

8.707

7.929

8.707

8.610

Antal medarbejdere, gennemsnit
1)

2)

Indregnede poster af engangskarakter i niveauet:
Poster af engangskarakter indregnet i EBITDA

-57

0

-77

0

-82

Poster af engangskarakter indregnet i EBIT

-57

0

-77

0

-135

Operationelt EBITDA (excl. poster af engangskarakter)

294

461

441

766

1.300

Operationelt EBIT (excl. poster af engangskarakter)

203

377

259

603

953

Likvider, værdipapirer og rentebærende tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld.

3)

Koncernens egenkapital med tillæg af rentebærende poster, netto.

4)

Kortfristede aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser (eksklusive rentebærende poster).

5)

Driftsresultat (EBIT) justeret for engangsposter, i % af gennemsnitlig investeret kapital. EBIT opgøres på rullende 12-måneders basis (LTM).

Hoved- og nøgletal er beregnet som defineret i årsrapporten for 2008.
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Ledelsesberetning 2. kvartal 2009
Den globale lavkonjunktur påvirker stadig NKT koncernens aktiviteter - omsætningen og indtjeningen er reduceret, men der er gennemført en række strukturelle
initiativer ligesom der fortsættes med et højt niveau for produktudvikling. Omsætning og driftsresultat for 1. halvår af 2009 er på niveau med forventningerne
1. halvår 2009
Koncernens nettoomsætning udgør 5.779 mDKK for 1. halvår
2009 i forhold til 7.155 mDKK for samme periode 2008, svarende til et nominelt fald på 19% og en negativ organisk vækst
på 10%. Udviklingen i metalpriser påvirker omsætningen negativt
i første halvår med i niveauet 9%-point, mens udsving i valutakurser har en minimal påvirkning.
Koncernens operationelle driftsresultat før afskrivninger, EBITDA,
for 1. halvår 2009 udgør 441 mDKK i forhold til 766 mDKK for
samme periode 2008, hvilket svarer til et fald på 325 mDKK.
Udviklingen i hhv. omsætning til standardmetalpriser (se side 8)
og i det operationelle driftsresultat, EBITDA, for 1. halvår 2009 i
forhold til 1. halvår 2008 er illustreret i figur 1.
Som det fremgår af figur 1, er der i NKT Cables tale om en negativ organisk vækst på 19% for lavspændingssegmentet og 15%
for mellemspændingssegmentet, hvilket har påvirket indtjeningen
negativt med i niveauet hhv. 33 mDKK og 26 mDKK. Herudover
er indtjeningsmarginen faldet for mellem- og lavspændingssegmenterne med i niveauet 4%-point, hvilket har reduceret indtje-

ningen med yderligere 50 mDKK. Lave indtjeningsmarginer i lagerbeholdninger ved indgangen af 2009 har påvirket negativt
med 20 mDKK. Herudover er der samlet 25 mDKK i negativ påvirkning, som netto dækker over positiv påvirkning i højspændingssegmentet og jernbanekøreledninger og negativ påvirkning
fra øvrige segmenter.
I Nilfisk-Advance er der tale om en negativ organisk vækst på
16%, som har reduceret omsætningen med 500 mDKK og indtjeningen, EBITDA, med 180 mDKK. Herudover er indtjeningsmarginen faldet med i niveauet 1%-point, hvilket yderligere har
reduceret indtjeningen med 26 mDKK. Effekten af de strukturelle
initiativer, der løbende er igangsat siden 2. halvår 2008, har forbedret indtjeningen med 85 mDKK i 1. halvår 2009 i forhold til
samme periode 2008.
NKT Flexibles har set et fald i EBITDA marginen på 14%-point,
der har påvirket NKTs resultatandel negativt med i niveauet 58
mDKK.
Koncernens øvrige poster har samlet set påvirket positivt med
4 mDKK.

Realiseret 1. Halvår 2009 vs. 1. halvår 2008
Beløb i mDKK

Fig. 1

Faktisk udvikling	Omsætning i std. priser	Operationelt EBITDA	

Realiseret 2008		

5.780

766

NKT Cables		
		
Organisk vækst LV*
-19%
-165
-33
Organisk vækst MV**
-15%
-84
-26
Fald i indtjeningsmargin
4%-point		
-50
Effekt af lav indtjeningsmargin i varelager			
-20
Organisk vækst i HV*** og RW****+ øvrige		
-23
-25
Nilfisk-Advance		
		
Organisk vækst
-16%
-500
-180
Effekt af strukturelle initiativer			
65
Omkostningsbesparelser			
20
Fald i indtjeningsmargin
1%-point		
-26
Øvrige		
22
4
NKT Flexibles			
Fald i EBITDA margin
14%-point		
4

4

Realiseret / forventet 2009		

5.034

441
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** MV: Mellemspænding

*** HV: Højspændig

20%
30%

36%

-58

Øvrige, inkl. valuta		

* LV: Lavspænding

Differenseffekt

****RW: Jernbanekøreledningerg
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Udviklingen medfører et fald i den operationelle EBITDA-margin
målt på rullende 12-måneders basis til standardmetalpriser fra
10,5% pr. 31. marts 2009 til 9,3% pr. 30. juni 2009.

EBITDA på 167 mDKK kan 46 mDKK henføres til NKT Cables,
68 mDKK til Nilfisk-Advance, 48 mDKK til NKT Flexibles og
netto 5 mDKK til Photonics Group og øvrige.

Omkostninger til strukturelle initiativer i Nilfisk-Advance udgør
for 1. halvår 2009 i niveauet 77 mDKK og koncernens driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, udgør således 364 mDKK i forhold
til 766 mDKK for samme periode 2008.

Omkostninger til strukturelle initiativer i Nilfisk-Advance udgør i
niveauet 57 mDKK og koncernens driftsresultat før afskrivninger,
EBITDA, udgør således 237 mDKK (2. kvartal 2008: 461 mDKK).
Operationelt driftsresultat, EBIT, for 2. kvartal 2009 bliver 203
mDKK i forhold til 377 mDKK for 2. kvartal 2008, hvilket svarer
til et fald på 174 mDKK (-46%). Omkostninger til strukturelle initiativer udgør i niveauet 57 mDKK og koncernens driftsresultat,
EBIT, for 2. kvartal udgør således 146 mDKK, hvilket svarer til et
fald på 231 mDKK i forhold til den tilsvarende periode for 2008.
Driftsresultat, EBIT, pr. forretningsområde er vist i figur 3.

2. kvartal 2009
OMSÆTNING
Koncernens nettoomsætning udgør 3.144 mDKK for 2. kvartal
2009 i forhold til 3.789 mDKK for samme periode 2008, svarende
til en negativ nominel vækst på 17% og en negativ organisk vækst
på 9%. Omsætningen er i 2. kvartal 2009 påvirket negativt af metalprisudviklingen i niveauet 8%. Påvirkningen fra valutakursreguleringer har været minimal i 2. kvartal 2009.

En mere detaljeret gennemgang af driftsresultatet findes under
omtalen af forretningsområderne, der begynder på side 8.

FINANSIELLE POSTER, RESULTAT FØR SKAT MV.

Den samlede negative organiske vækst på 9% er sammensat af
en negativ organisk vækst i Nilfisk-Advance på 20%, mens NKT
Cables samlet set har haft en positiv organisk vækst i 2. kvartal
2009 på 3%. Væksten i Nilfisk-Advance er i 2. kvartal påvirket af
påskens placering i 2009 vs. 2008, og når der korrigeres herfor, er
den negative vækst i al væsentlighed uændret imellem de 2 kvartaler. Der opleves fortsat negativ vækst i hhv. lavspændings- og
mellemspændingssegmenterne, men NKT Cables har samlet set
positiv vækst, idet højspændingssegmentet og markedet for jernbanekøreledninger udvikler sig positivt.

Finansielle poster netto for 2. kvartal 2009 udgør en omkostning
på 26 mDKK i forhold til en omkostning på 68 mDKK for den tilsvarende periode 2008. Valutakursreguleringer er netto for perioden uvæsentlige, mens negative valutakursreguleringer for 2. kvartal 2008 påvirkede finansielle poster væsentligt. Hertil kommer, at
rentesatsen på koncernens rentebærende gæld for 2. kvartal 2009
er lavere end for den tilsvarende periode for 2008.
Koncernresultat før skat bliver 120 mDKK for 2. kvartal 2009 i
forhold til 309 mDKK for den tilsvarende periode 2008. Foruden
ændring i EBITDA og finansielle poster, som er omtalt ovenfor, er
udviklingen i koncernresultat før skat påvirket af 7 mDKK i yderligere afskrivninger og amortiseringer, hvilket skyldes et generelt
højere investeringsniveau de seneste år.

Omsætningsudviklingen for de enkelte virksomheder er vist i
figur 2, og en mere detaljeret gennemgang findes under omtale
af forretningsområderne, der begynder på side 8.

RESULTATUDVIKLING
Skat af periodens resultat udgør 26 mDKK i forhold til 77 mDKK
for 2. kvartal 2008. For 2009 planlægges med en skatteprocent
på niveau med 2008.

Koncernens operationelle driftsresultat før afskrivninger, EBITDA,
for 2. kvartal 2009 udgør 294 mDKK i forhold til 461 mDKK for
den tilsvarende periode for 2008, hvilket svarer til et fald på
167 mDKK. Faldet i EBITDA på 167 mDKK kan henføres til
nedgang i omsætningen og fald i indtjeningsmarginerne. Hertil
kommer den positive effekt fra strukturelle initiativer. Af faldet i

Omsætningsudvikling pr. virksomhed

Koncernens resultat efter skat for 2. kvartal 2009 bliver 94 mDKK
i forhold til 232 mDKK for den tilsvarende periode 2008.

Fig. 2

		

2008			 Akkvisi-		

2009

Beløb i mDKK

2. kvt. Metal Valuta

tioner Vækst

2. kvt.

NKT Cables
2.097 -329
-36
49
- omsætning std. priser
1.389
0
-97
36
Nilfisk-Advance
1.637
0
21
- -334
Photonics Group
53
0
2
- -18
Øvrige
2
0
0
0
						
Omsætning markedspriser 3.789 -329
-13
- -303
Omsætning std. priser
3.081
0
-74
- -316

1.781
1.328
1.324
37
2
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3.144
2.691
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Fig. 3

DRIFTSRESULTAT, EBIT, PR.virksomhed
Realiseret
Beløb i mDKK

Realiseret

Nom.

2. kvt. 2009 2. kvt. 2008 ændring

NKT Cables
104
Nilfisk-Advance
81
Photonics Group
-16
NKT Flexibles (51%)
43
Øvrige
-9
			
Operationelt driftsresultat, EBIT
203
Strukturelle initiativer (i niveauet) -57
Driftsresultat, EBIT
146

153
151
-4
91
-14

-49
-70
-12
-48
5

377
377

-174
-57
-231
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PENGESTRØMME

KAPITALSTRUKTUR

Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 21 mDKK for 2. kvartal
2009 i forhold til -23 mDKK for den tilsvarende periode for
2008, hvilket er en forbedring på 44 mDKK. Ændring i driftsresultatet, EBITDA, er negativt med 224 mDKK, mens ændring i
arbejdskapital bidrager positivt med 196 mDKK, ændring i hensatte forpligtelser, skat og ikke likvide driftsposter mv. bidrager
positivt med 30 mDKK, ligesom finansielle poster også bidrager
positivt med 42 mDKK.

Koncernens egenkapital udgør 3.542 mDKK pr. 30. juni 2009 i forhold til 3.483 mDKK ved udgangen af 1. kvartal 2009, hvilket er en
stigning på 59 mDKK. Stigningen består af koncernens resultat efter
skat på 94 mDKK samt valutakursreguleringer mv. med negativ effekt på 35 mDKK. Egenkapitalandelen udgør 36% af den samlede
balancesum, hvilket svarer til niveauet ved udgangen af marts 2009.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør -296 mDKK i
2. kvartal 2009 mod -272 mDKK for den tilsvarende periode i
2008. Nettoinvesteringer i 2. kvartal 2009 vedrører hovedsagelig
højspændingsfabrikken i Køln, mens nettoinvesteringer i 2. kvartal
2008, foruden investeringen i fabrikken i Køln mv., også inkluderede køb af mindre virksomheder.

INVESTERET KAPITAL
Den investerede kapital pr. 30. juni 2009 udgør 6.129 mDKK, hvilket
er et fald på 93 mDKK i forhold til 30. juni 2008 og en stigning på
363 mDKK i forhold til 31. marts 2009. I lighed med første kvartal
2009 er det investeringen i opførelse af den nye højspændingsfabrik
i Køln, som driver udviklingen i den investerede kapital i 2. kvartal
2009 med 208 mDKK. Hertil kommer forøgelse af arbejdskapitalen
med 125 mDKK i forhold til 31. marts 2009. I forhold til 30. juni
2008 er arbejdskapitalen reduceret med 938 mDKK.

Pr. 30. juni 2009 er der ikke væsentlige ændringer i valutasammensætningen af koncernens rentebærende gæld i forhold til 31. marts
2009. Finansieringen er fortsat overvejende med variabel rente,
hvilket medfører en uændret eksponering overfor renteudviklingen.
Den nettorentebærende gæld udgør 2.587 mDKK pr. 30. juni
2009 i forhold til 2.283 mDKK pr. 31. marts 2009, svarende til en
stigning på 304 mDKK. Stigningen skyldes i al væsentlighed investeringen i højspændingsfabrikken i Køln samt forøgelse af arbejdskapitalen som følge af sæson. Det nuværende niveau svarer
til 2,7x seneste 12 måneders operationelle EBITDA. Gearing
- den nettorentebærende gæld i forhold til egenkapital - udgør
73% i forhold til 66% ved udgangen af marts 2009.
Pr. 30. juni 2009 overstiger den nettorentebærende gæld, i forhold
til seneste 12 måneders operationelle EBITDA, NKTs interne
målsætning om maksimalt 2,5x, hvilket er i overensstemmelse
med forventningerne og i tråd med tidligere kommunikation.

Koncernens arbejdskapital udgør 2.000 mDKK ved udgangen af
juni 2009 i forhold til 2.938 mDKK på samme tidspunkt i 2008,
hvilket er en stigning på 125 mDKK i forhold til 31. marts 2009.
Stigningen i arbejdskapital for 2. kvartal 2009 kan primært henføres til stigende aktivitet (sæsonudsving) hos NKT Cables og
Nilfisk-Advance i forhold til 1. kvartal 2009. På trods af sæsonudsving er lagrene nedbragt i forhold til 31. marts 2009.

LIKVIDITETSBEREDSKAB

Målt i procent af omsætningen udgør arbejdskapitalen i NKT
Cables 17,3% (LTM) pr. 30. juni 2009 i forhold til 18,7% ved udgangen af marts 2009. I Nilfisk-Advance udgør arbejdskapitalen
21,6% (LTM) ved udgangen af juni 2009 i forhold til 21,7% ved
udgangen af marts 2009.

Koncernens gæld er ikke underlagt nogen form for finansielle covenants med långiverne. For ikke-finansielle covenants henvises til
omtalen under afsnittet ’NKT aktien’ i årsrapporten for 2008.

KREDITFACILITETER
Beløb i mia. DKK
		
Committede (>3 år)
Committede (1-3 år)
Committede (<1 år)
Committede i alt
% af total
Uncommittede
% af total
Total
Likvide beholdninger
Udnyttet
Likviditetsberedskab
N KT Holding A/S

Opdeling af koncernens likviditetsberedskab på committede og
uncommittede kreditfaciliteter fremgår af figur 4.

Det er ledelsens vurdering, at det eksisterende likviditetsberedskab på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt.

Fig. 4
31.12.08
31.03.09
30.06.09
Total	Total	Total
0,8
1,3
1,3
0,5
0,5
2,4
1,5
1,5
0,4
2,8
3,3
4,1
66%
69%
79%
1,5
1,5
1,1
34%
31%
21%
4,3
4,8
5,2
0,4
0,2
0,2
-2,9
-2,6
-2,8
1,8
2,4
2,6

Pr. 30. juni 2009 udgør koncernens uudnyttede kreditfaciliteter i
niveauet 2,4 mia. DKK, og tillagt likvide midler på 0,2 mia. DKK er
det samlede likviditetsberedskab i niveauet 2,6 mia. DKK.

Fig. 5

Operationelt EBITDA
mDKK
1600

%
15

1400

EBITDA

1200
12

1000
800
600

9

400
200
0

2004

Ope. EBITDA LTM
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EBITDA

2005
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EBITDA% LTM

2007
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6
2009

EBITDA% LTM, std.
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Operat

RISIKOFORHOLD

for koncernens virksomheder. Ligeledes blev det besluttet at bestyrelsen kan udlodde á conto udbytte, såfremt konjunkturforholdene
normaliseres, og det vurderes som hensigtsmæssigt. Da der fortsat
er stor usikkerhed omkring den globale økonomiske udvikling og
dermed lav sigtbarhed for koncernens virksomheder, vurderes det
fortsat ikke hensigtsmæssigt at udlodde á conto udbytte.

Det er et centralt mål at sikre, at NKTs risikoforhold til enhver
tid er identificeret og at NKT har et beredskab til risikostyring i
form af politikker og procedurer.
I årsrapporten for 2008 (side 11) er der udarbejdet en overordnet vurdering af den konjunkturfølsomhed, valutaeksponering og de kommercielle forhold, der har størst indflydelse på
koncernens indtjening. Vurderingen pr. august 2009 er, at der
ikke er ændringer i forhold til vurderingen i årsrapporten for
2008. Konjunkturfølsomhed vurderes fortsat som den væsentligste risikofaktor for koncernens indtjening.

NKT holder kapitalmarkedsdag den 5-6 oktober 2009 med
fokus på NKT Cables i Tyskland og Nilfisk-Advance i Ungarn. I
Køln vil NKT Cables præsentere den nye højspændingskabelfabrik,
som er en af verdens mest moderne og teknologisk avancerede.
Fabrikken ligger ved Rhinen og er nu i operationel drift. I Budapest
vil Nilfisk-Advance præsentere deres fabrik, som er omdrejningspunkt for en række af de i gangværende strukturelle initiativer.

Under virksomhedsomtalerne, som begynder på side 8, er der
en summarisk gennemgang af særlige risici for de enkelte virksomheder. For en mere detaljeret gennemgang af risikobilledet
henvises til årsrapporten for 2008.

CORPORATE GOVERNANCE

NKT AKTIEN
NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og indgår
i OMX C20-indekset.
Den daglige omsætning i aktien har siden årsskiftet i gennemsnit
ligget på 25 mDKK i forhold til 60 mDKK i samme periode året
før. Faldet kan udelukkende henføres til det generelt lavere kursniveau og siden årsskiftet er der i gennemsnit omsat 175.971 stk.
aktier om dagen mod 166.988 stk. aktier i den tilsvarende periode i 2008, svarende til en stigning på 5,1%.
Pr. 30. juni 2009 er kursen på NKT aktien 179 DKK, hvilket er en
stigning på 69% i forhold til 31. december 2008 (106 DKK). Kursen er siden 30. juni 2009 steget i niveauet 20% og udgør i
niveauet 215 DKK primo august 2009.
Aktionærer, der ved udgangen af juni 2009 ejer over 5% af NKTs
aktiekapital, omfatter ATP (>5%) og Credit Suisse (>5%). NKT
ejer - uændret i forhold til årsrapporten for 2008 - 77.675 stk.
egne aktier, svarende til 0,3% af aktiekapitalen.
På generalforsamlingen i april 2009 blev udbetaling af udbytte
drøftet, og det blev besluttet ikke at udbetale udbytte på daværende tidspunkt set i lyset af de usikre økonomiske markedsforhold

I juni 2009 opdaterede NKT efterlevelsen af ’Corporate
Governance’ anbefalingerne og nu fremgår det af NKTs hjemmeside, hvilke honorarer de enkelte bestyrelsesmedlemmer modtager for arbejdet i NKTs bestyrelse. Hermed er NKT til fulde i
overensstemmelse med følg-eller-forklar-principperne i ’Corporate Governance’ anbefalingerne.

KLIMAFORANDRINGER og UN GLOBAL cOMPACT
Fremover bliver det, at kunne dokumentere CO2 udledningen, en
vigtig konkurrenceparameter. I dag oplever NKTs virksomheder i
stigende grad, at bl.a. kunder stiller krav til reduktion af drivhusgasudledning og efterspørger CO2-regnskaber. Koncernens samlede CO2 udledning fra eget energiforbrug var i 2008 på 113.000
tons, hvilket er indberettet til organisationen Carbon Disclosure
Project - læs mere på www.nkt.dk. I forbindelse med opgørelsen
har NKT sat som mål at nedbringe koncernens CO2-udledning
med minimum 12% i årene 2009-2011 målt i forhold til output.
NKT har tilsluttet sig FNs ’Global Compact’ initiativ i marts 2009,
og forpligter sig dermed til at arbejde med 10 principper på områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption. Hvert år vil NKT rapportere om indsatsen. Koncernledelsen har i 2. kvartal forberedt en ”Etisk erklæring” som
grundlag for det videre arbejde, ligesom der arbejdes med tilrettelæggelse af dataindsamling, opfølgning og rapportering. I første
periode ønsker NKT at fokusere på miljø og anti-korruption.

Fig. 6
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Forventninger til 2009
I de seneste år har NKT offentliggjort detaljerede resultatforventninger - dels på
koncernniveau og dels for de enkelte forretningsområder. Så længe de makroøkonomiske og finansielle markedsforhold er så usikre og volatile, som i øjeblikket,
har vi - som tidligere meddelt - vurderet, at denne praksis ikke er hensigtsmæssig
Som offentliggjort i årsrapporten for 2008 og senest gentaget i
delårsrapporten for 1. kvartal 2009 var aktivitetsniveauet for 2009
planlagt ud fra en negativ organisk vækst i niveauet 10% i forhold
til 2008. Det var forventet, at faldet i 2009 ville være større end
10% i 1. halvår 2009 og mindre end 10% i 2. halvår 2009.

Den væsentligste ændring i NKT Cables kan henføres til den positive vækst indenfor højspænding og jernbanekøreledninger, hvilket sammen med øvrige poster ventes at påvirke indtjeningen i
NKT Cables positivt med samlet 30 mDKK.
Som det fremgår af nedenstående opstilling, medfører faldet i
den organiske vækst i Nilfisk-Advance fra -10% til -14%, en yderligere forværring af EBITDA på i niveauet 84 mDKK. Dette opvejes dog af effekten af de strukturelle initiativer, der nu forventes
at påvirke 2009 positivt med i niveauet 130 mDKK, og af yderligere gennemførte omkostningsbesparelser, der forventes at påvirke med i niveauet 40 mDKK.

Forventningen er nu, at den negative organiske vækst på 10%
fastholdes, men at fordelingen imellem NKT Cables og NilfiskAdvance ændres. Det var tidligere antaget, at den organiske
vækst i hhv. NKT Cables og Nilfisk-Advance ville udgøre i
niveauet -10%. Det er nu forventningen, at den organiske
vækst for NKT Cables vil være i niveauet -6% og for NilfiskAdvance niveauet -14%
I årsrapporten for 2008 og senest gentaget i delårsrapporten for
1. kvartal 2009 er det desuden oplyst, at indtjeningen før afskrivninger og amortiseringer, EBITDA, for 2009 planlægges realiseret
med i niveauet 700-900 mDKK, eksklusive omkostninger til
strukturelle initiativer, der for 2009 udgør i niveauet 150 mDKK.
Forventningen til disse niveauer er uændret baseret på de realiserede resultater for 1. halvår 2009.

Der er ingen væsentlige ændringer til forventningerne for koncernens øvrige forretningsområder.
Baseret på de seneste måneders udvikling og opdaterede forudsætninger for forventningerne til 2009, jf. figur 7, er det realistisk
med et operationelt driftsresultat i den øvre halvdel af intervallet
på 700-900 mDKK. Intervallet fastholdes dog som følge af den
væsentlige usikkerhed i de makroøkonomiske forhold, der stadig
påvirker koncernens forretningsområder negativt.

Sensitivitet

Fig. 7
Oprindelige
forventninger til helåret 2009

		
		

Opdaterede
forventninger til helåret 2009
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FORRETNINGSOMRÅDER
NKT Holding er et konglomerat som driver forretning i alle verdensdele og
som består af fire forskellige forretningsområder
Forretningsområderne i NKT Holding er kabelvirksomheden
NKT Cables, Nilfisk-Advance som producerer rengøringsudstyr,
gruppen af optisk baserede virksomheder i Photonics Group,
samt det 51% ejede NKT Flexibles som producerer fleksible rør
til olieindustrien. Ved udgangen af 2. kvartal 2009 beskæftiger
NKT koncernen i alt 7.866 medarbejdere, heraf 1.081 i Danmark
og 6.785 i koncernens udenlandske selskaber

NKT CABLES
NKT Cables er blandt Europas førende producenter af energikabler - hovedsagelig til det europæiske marked. I Kina har NKT
Cables egne produktionsfaciliteter, som forsyner det kinesiske
marked med udvalgte produkter. Projekter indenfor højspænding
og jernbanekøreledninger udvikler sig løbende til en global forretning, ligesom etablering af alternative energikilder resulterer i
opgaver med komplekse kabelløsninger. Forretningen er opdelt i
lav-, mellem- og højspændingssegmenter som følge af forskellige
markedsforhold og -risici.

OMSÆTNING
NKT Cables realiserede i 2. kvartal en omsætning (opgjort til standardmetalpriser) på 1.328 mDKK i forhold til 1.389 mDKK i
samme periode 2008. Reguleret for valutakurseffekt er der i sammenligning med 2. kvartal 2008 realiseret en positiv organisk
vækst på 3%.
Opgjort til markedspriser realiserede NKT Cables i 2. kvartal en
omsætning på 1.781 mDKK i forhold til 2.097 mDKK i samme
periode i 2008. I sammenligning med 2. kvartal 2008 er der tale
om et nominelt omsætningsfald på 15%, idet ændringer i metalpriser påvirker omsætningen negativt med i niveauet 329 mDKK.
Figur 1 på side 3 viser hvordan omsætningstilbagegangen er sammensat.

Fig. 8
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NKT Cables har i 2. kvartal 2009 (i forhold til den tilsvarende
periode for 2008) vækst indenfor jernbanekøreledninger og højspændingssegmentet, mens lav- og mellemspændingssegmenterne fortsat udvikler sig negativt. Figur 9 viser den organiske
vækst for de enkelte produktgrupper.
Omsætning på markedet for jernbanekøreledninger er - med
særlig fokus på det voksende marked i Kina - vokset stærkt i 2.
kvartal 2009 med en stigning på 190% i forhold til den tilsvarende periode 2008.
Omsætningen for højspændingskabler er tilfredsstillende med en
organisk vækst i niveauet 20% i forhold til samme periode 2008.
Mellemspænding, som primært er relateret til rammeaftaler med
energiselskaber, er i 2. kvartal 2009 fortsat under pres og omsætningen er 20% under den tilsvarende periode 2008.
Ligesom for 1. kvartal 2009 er markedet for lavspænding - som
relaterer sig til bygge- og anlægssektoren - under pres som følge
af lavkonjunkturen. Omsætningen er 15% lavere i 2. kvartal 2009
end i den tilsvarende periode i 2008.

METALPRISER
En central del af produktionsomkostningerne ved energikabelproduktion er metaller i form af kobber og aluminium. NKT
Cables’ omsætning er i væsentligt omfang påvirket af udviklingen i
metalpriser som følge af, at udviklingen i metalpriser normalt
overføres til kunderne. Priserne på kobber og aluminium er gennem de seneste år præget af kraftige udsving, hvilket ligeledes er
tilfældet for andet kvartal 2009. Pr. 30. juni 2009 er kobber steget
med 25% og aluminium er steget med 6% i forhold til 31. marts
2009. Kobber og aluminium er dog forsat på et væsentligt lavere
niveau end i 2. kvartal 2008.

Opgørelse af metalpriser (std.)
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Cables
lideret data således, at det er muligt at isoALU mth avg
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DRIFTSUDVIKLING
Operationelt driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, udgør 145
mDKK for 2. kvartal 2009 i forhold til 191 mDKK for den tilsvarende periode i 2008, hvilket svarer til et fald på 46 mDKK. Målt i
standardmetalpriser udgør operationel EBITDA-margin 10,9%
for 2. kvartal 2009 i sammenligning med 13,8% for 2. kvartal
2008. Marginen for 1. kvartal 2009 var på 1,5%.
Faldet i EBITDA skyldes hovedsagelig nedgang i omsætning. Ændring i produktmix fra mellem- og lavspænding til højspænding
og køreledningsmateriel påvirker EBITDA positivt som følge af
højere marginer. Figur 9 viser udviklingen i dækningsgrader for
produktgrupperne i 2. kvartal 2009 i forhold til den samme periode for 2008.

Driftsresultat før renter og skat udgør 104 mDKK for 2. kvartal
2009 i forhold til 153 mDKK for den tilsvarende periode i 2008,
svarende til et fald på 49 mDKK.

BEGIVENHEDER I KVARTALET
Igen i 2. kvartal oplevede NKT Cables både positiv og negativ
markedsudvikling, afhængig af produktsegment. Den normale sæsonstigning indenfor bygge- og anlægssektoren udeblev stort set,
og påvirker resultatet negativt på lavspændingsområdet, hvorimod der er stigende efterspørgsel på områder som højspænding
og jernbanekøreledninger.
NKT Cables vinder fortsat attraktive projekter indenfor søkabler
og højspænding, fx. havvindmølleparken Walney, som blev rapporteret til markedet den 15. maj 2009. Kabler til dette projekt, og til
projektet Baltic I, skal produceres på den nye fabrik i Køln, Tyskland.
Første del af fabriksbyggeriet er nu færdigt og kommerciel produktion er startet. Den endelige færdiggørelse samt overflytning af maskiner fra den gamle fabrik følger planen.
Højspændingssegmentet udvikler sig som forventet godt, men
kundernes pres for mere kapacitet og hurtig levering har været
aftagende, ligesom nye ordrer kommer i et langsommere tempo.
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Markedet for højspændingsløsninger i Kina vurderes at være
meget attraktivt, og er ikke berørt af den økonomiske krise. Derfor ønsker NKT Cables at ekspandere på området gennem udnyttelse af sin tilstedeværelse på markedet, sin knowhow og sit
kendskab til kinesiske produktkrav.
I fondsbørsmeddelelse af 26. marts 2009 blev det offentliggjort,
at NKT Cables havde underskrevet en betinget aftale med en
kinesisk partner om salg og produktion af højspændingskabler. Aftalen var betinget af en række forhold, der skulle opfyldes af den
kinesiske partner inden samarbejdet kunne påbegyndes. Den kinesiske partner har ikke været i stand til at opfylde disse forhold.
Et eventuelt fremtidigt samarbejde kan derfor kun blive gennemført på grundlag af nye forhandlinger, der p.t. er igangværende,
men hvor udfaldet er usikkert.

Afskrivninger og amortiseringer udgør 42 mDKK for 2. kvartal
2009 i forhold til 38 mDKK for den tilsvarende periode i 2008.

Udvikling i produktgrupper i NKT Cables

Det påvirker specielt NKT Cables i den nedre del af højspændingssegmentet (op til 220 kV), hvor der vindes færre ordrer end
forventet også som følge af øget konkurrence. Det påvirker ikke
kapacitetsudnyttelsen på den nye fabrik, som allerede på nuværende tidspunkt er fuldt udnyttet i 2009 og en stor del af 2010.

Aktiviteten indenfor mellemspændingsområdet er lavere end
forventet på trods af en stor mængde indgåede rammeaftaler
med energiselskaber. Energiselskaberne er mere tilbageholdende
overfor investeringer i distributionsnettet end tidligere på grund
af den generelle økonomiske situation. Dette gælder især på eksisterende markeder, men kompenseres i et vist omfang af, at NKT
Cables’ salg på nye markeder er stigende. NKT Cables har succes
med flere nye markedstiltag og forventer at fortsætte denne udvikling, selvom konkurrencen er øget og priserne under pres.
Efterspørgslen i lavspændingssegmentet falder fortsat, og derfor
er der gennemført yderligere kapacitetstilpasninger, som dog ikke
medfører yderligere restruktureringsomkostninger. Resultatet er,
at antallet af medarbejdere i Tjekkiet og Danmark ligger under
det niveau, som blev forventet i begyndelsen af året. Dermed
svarer kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel og det forventede niveau for resten af året.
Markedet for jernbanekøreledninger fortsætter med at vise god
vækst. I 2. kvartal 2009 er omsætningen steget med 190% i for-

Fig. 9
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hold til 2. kvartal 2008. Efterspørgslen drives i høj grad af fremskyndede investeringer i den kinesiske infrastruktur. Leverancerne
til det kinesiske marked sker nu dels fra Europa og dels fra NKT
Cables’ to fabrikker i Kina, hvoraf den ene ejes 50% i en jointventure-struktur med virksomheden Daqo.
Med henblik på at vinde fremtidige markedsandele lægger NKT
Cables vægt på produktinnovation og på at positionere sig til
fremtidens krav til produkterne:
›› På fabrikken i Kladno, Tjekkiet, produceres nye typer 1 kV kabler og brandsikre installationskabler til bygninger, som overholder kravene i sikkerhedsklasse ’B2’. Dermed er NKT Cables
foran i arbejdet med at leve op til det europæiske CPD-direktiv (Construction Products Directiv, byggematerialedirektivet).
På samme måde som EU, stiller flere og flere lande krav, som
fører til produktændringer og produkter med større værdi.
Når NKT Cables går ind i nye markeder, kan certificering og
test udføres i NKT Cables’ lokaler og laboratorier, hvilket muliggør hurtig produktudvikling og procestilpasning.
›› Endnu et eksempel er det nyudviklede RTTR overvågningssoftware, som er et unikt værktøj ved drift af højspændingsnet. Det
integrerede system er i stand til at måle den reelle og forventede
belastning af kabelnettet og levere data, som kan knyttes direkte
til driften af energiselskabets forsyningsnet. Produktudviklingen er
sket med fokus på kundernes nuværende og fremtidige behov.
Det organisatoriske arbejde fortsatte i 2. kvartal. Fra at være en
’landeorganisation’ er NKT Cables nu organiseret i en salgsorganisation og en produktionsorganisation med tilhørende supportfunktioner. Alle markeder tilbydes den fulde produktportefølje
og dermed skabes nyt vækstpotentiale. Et tværgående projekt er
iværksat for at identificere optimale sourcingmuligheder. Formålet er at udnytte NKT Cables’ størrelse og dermed optimere indkøbsmønstre mv.

RISIKOFORHOLD
Den globale krise har tydeligvis udløst større konkurrence på
markedet. NKT Cables bestræber sig på at udvikle samlede løsninger til kunderne i stedet for blot at levere de rå kabler. Denne
strategi viser sig allerede succesfuld indenfor højspænding og
jernbanekøreledninger.
Resultatfølsomheden i forhold til prisudviklingen i metaller vurderes som begrænset som følge af, at udviklingen relativt hurtigt
slår igennem på salgspriserne. Dog kan store prisudsving have
resultateffekt via reguleringer af varebeholdninger.
I høj- og mellemspændingsområdet er metalpriserne som oftest
kontraktligt bestemt, mens der i lavspændingsområdet opereres
med prislister, som i gyldighedsperioden er afdækket med forskellige former for sikring.
NKT Cables’ omsætning opnås for halvdelens vedkommende
ved salg i Eurozonen og Danmark, mens den resterende andel
opnås ved afsætning på andre markeder. Valutafølsomheden er
knyttet til valutaudviklingen i Polen, Tjekkiet, England, Sverige og
Kina samt til prisudviklingen på USD-baserede metaller.
Op mod halvdelen af NKT Cables’ omsætning - primært den del
af omsætningen, som relaterer sig til lavspændingsprodukter til
byggeindustrien - vurderes som udtalt konjunkturfølsom. Det
skyldes, at disse produkter anvendes i forbindelse med byggeaktivitet og industriproduktion, der er markant konjunkturfølsomme.
Den resterende omsætning vedrørende 1 kV kabler, mellem- og
højspændingskabler samt tilbehør, stammer hovedsagelig fra salg
til energisektoren. Denne sektor anses normalt for at være mindre konjunkturfølsom, idet den primært er styret af nødvendig
vedligeholdelse af elnettet, af udbygning som følge af stigende
energiforbrug samt ikke mindst af udbygning som følge af øget
fokus på forbedringer af systempålideligheden. I lyset af de nuværende økonomiske fremtidsudsigter kan der imidlertid blive tale
om afmatning også indenfor disse områder.

Et nyt produktbillede fra er på vej

Foto: NKT Cables’ kabelfabrik i Køln.
N KT Holding A/S
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Nilfisk-Advance
Nilfisk-Advance er én af verdens førende producenter og udbydere af professionelle rengøringsmaskiner. Virksomheden har et
bredt produktsortiment, der omfatter gulvbehandlingsmaskiner,
der kan feje, vaske, tørre, polere og rense gulve, støvsugere i alle
størrelser samt højtryksrensere i et omfattende produktprogram.
Herudover tilbyder Nilfisk-Advance individuelle serviceaftaler og
salg af reservedele, der sikrer, at kunderne altid har funktionsdygtige maskiner til rådighed.

OMSÆTNING
Nilfisk-Advance realiserede i 2. kvartal 2009 en omsætning på
1.324 mDKK i forhold til 1.637 mDKK i samme periode 2008,
hvilket svarer til et fald på 313 mDKK. I sammenligning med 2.
kvartal 2008 er der tale om et nominelt omsætningsfald på 19%
og en negativ organisk vækst på 20%. Ændring i valutakursen påvirker positivt med 1%.
Den organiske vækst for 1. kvartal 2009 var negativ med 12%,
men positivt påvirket af at påsken i 2008 faldt i 1. kvartal, mens
påsken i 2009 faldt i 2. kvartal. Reguleret for denne effekt anses
den negative organiske vækst i 1. kvartal 2009 at ligge i niveauet
15%, mens den negative organiske vækst for 2. kvartal 2009 ligger i niveauet 16%. Den samlede negative organiske vækst for
1. halvår 2009 udgør 16%.

Omkostninger til strukturelle initiativer i 2. kvartal 2009 vedrører i
al væsentlighed udflytning af produktion til lavomkostningslande.
Afskrivninger og amortiseringer udgør 44 mDKK og er på niveau
med 2. kvartal 2008.

BEGIVENHEDER I KVARTALET

Den negative organiske vækst på 20% (1. halvår 2009: -16%) kan
henføres til Europa med 22% (1. halvår 2009: -17%), Nordamerika med 17% (1. halvår 2009 -15%) mens RoW (Resten af
Verden) er negativ med 13% (1. halvår 2009: -11%).

Operationelt driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, udgør 125
mDKK for 2. kvartal 2009 i forhold til 193 mDKK for den tilsvarende perioden i 2008, svarende til en operationel EBITDAmargin for 2. kvartal 2009 på 9,4% mod 11,8% for den tilsvarende periode for 2008 og 8,0% for 1. kvartal 2009.

Faldet i indtjeningen skyldes nedgang i aktivitetsniveauet. For at tilpasse virksomheden er en række strukturelle initiativer iværksat i
slutningen af 2008 og begyndelsen af 2009. Dette har medført væsentlige besparelser i bl.a. personaleomkostninger og andre omkostninger, som er reduceret i 2. kvartal 2009 med i niveauet 90
mDKK i forhold til den tilsvarende periode i 2008. De implementerede strukturelle initiativer følger planerne.

Operationelt EBIT udgør 81 mDKK for 2. kvartal 2009 i forhold
til 151 mDKK for den samme periode sidste år, svarende til et
fald på 70 mDKK. Omkostninger til strukturelle initiativer udgør i
niveauet 57 mDKK for 2. kvartal 2009 (0 mDKK for 2. kvartal
2008) og EBIT udgør således 24 mDKK for 2. kvartal 2009 i forhold til 151 mDKK for den samme periode for 2008.

Figur 2 på side 4 viser hvordan omsætningstilbagegangen for 2.
kvartal 2009 er sammensat.

DRIFTSUDVIKLING

Omkostninger til strukturelle initiativer udgør i niveauet 57 mDKK
for 2. kvartal 2009 (0 mDKK for 2. kvartal 2008), og EBITDA udgør således 68 mDKK for 2. kvartal 2009 i forhold til 193 mDKK
for den samme periode for 2008.

Markedet for professionelt rengøringsudstyr fortsætter sit fald i
2. kvartal. Det er vurderingen, at markedet i lighed med andre
markeder for industrielle produkter er faldet med op mod 20% i
1. halvår 2009. At Nilfisk-Advances salg i 1. halvår ’kun’ falder
16%, vurderes derfor at være udtryk for at Nilfisk-Advance fastholder eller øger markedsandelen. Generelt er kunderne stadig
meget tilbageholdende med at investere i rengøringsudstyr, og
der forhandles længere omkring hver enkelt ordre, som herudover generelt er mindre.
På nogle markeder er der i 1. halvår observeret en vis priskonkurrence. Nilfisk-Advance har som vanlig hævet alle listepriser
med ca. 3% i løbet af 1. kvartal 2009. Det er ambitionen altid at

Til venstre: Nilfisk Extreme ECO, støvsuger effektivt på trods af sit markant lavere
strømforbrug og er desuden produceret
af 95% genanvendelige materialer.

Til højre: Evergreens doserings system
giver fuld kontrol over brugen af rengøringsmidler, hvilket resulterer i forbedret
rengøring med mindre brug af kemi.
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tage den rigtige pris for produkterne, og selv i tider med økonomisk tilbagegang ønsker Nilfisk-Advance ikke at gå på kompromis med dette princip.
Prisudviklingen følges tæt, og som udgangspunkt vil NilfiskAdvance ikke tillade tab af markedsandele som følge af at prisen
ikke er i overensstemmelse med markedsprisen. Bruttoavancen
kan således på kort sigt komme under pres. På trods af den
øgede priskonkurrence og den lavere omkostningsdækning i produktionsenhederne vurderes det, at Nilfisk-Advance på mellemlangt sigt vil være i stand til at opretholde en bruttofortjeneste
på niveau med 2008. Det sker gennem den balancerede forøgelse af markedsprisen, lavere råmaterialeomkostninger og det
generelt øgede fokus på sourcing fra lavomkostningslande.
Udviklingen af nye produkter fortsætter som planlagt, og der er
således lanceret 6 nye produkter i 2. kvartal 2009. Det drejer sig
om en burnisher, en fejemaskine primært til indendørs brug, en
prisattraktiv gulvvaskemaskine, en serie sikkerhedsstøvsugere, en
ny version af den eksisterende kompakte udendørsfejemaskine,
samt en poseløs husholdningsstøvsuger. I resten af 2009 forventes,
lanceret yderligere ca. 15 nye produkter.

Under indtryk af den generelle økonomiske afmatning er ét af
hovedfokusområderne i Nilfisk-Advance at nedbringe det generelle omkostningsniveau. Medarbejderstyrken er reduceret
med ca. 600 ansatte sammenlignet med udgangen af 2. kvartal
2008. Herudover er der iværksat en række langsigtede tiltag,
der dels skal reducere produktomkostningerne, og dels skal
reducere de generelle omkostninger. De vigtigste tiltag er flytning af produktion til lavomkostningslande som Ungarn og Kina
og sammenlægning af enheder, så de bliver større og mere effektive. Alle disse initiativer forløber efter planerne, og de første besparelser ses nu. De samlede omkostninger til implementering af de strukturelle ændringer forventes i 2009 at blive
150 mDKK.
Ud over fokus på at beskytte indtjeningen i det vigende marked,
har der i 1. halvår af 2009 været fokus på at nedbringe arbejdskapitalen. Der arbejdes intensivt med at tilpasse lagre, forbedre
betalingsbetingelser samt minimere tab på debitorer. Det er således lykkedes at reducere arbejdskapitalen med ca. 150 mDKK i
de første 6 måneder af 2009. Det vil i den kommende tid fortsat
være et hovedfokusområde at reducere arbejdskapitalen.

RISIKOBILLEDET
Investeringerne i produktudvikling udgør uændret ca. 3% i forhold
til omsætningen. Således er udviklingsafdelingerne ikke væsentligt
berørt af de tilpasninger, der er foretaget i organisationen. Dette
er udtryk for det langsigtede fokus, som Nilfisk-Advance vælger
at tage i forbindelse med produktudvikling. Det er fortsat essentielt, at nye generationer af produkter skal reducere de samlede
produktomkostninger, således at konkurrenceevnen styrkes. Det
er endvidere et ligeså vigtigt fokusområde at udvikle nye innovative måder at sikre optimal rengøring på, samt at forbedre effektiviteten til gavn for brugerne. Der fokuseres på at tilføre funktionalitet, der gør rengøringen nemmere og bedre, og som sikrer, at
kunderne oplever Nilfisk-Advances produkter som de mest bæredygtige med den bedste produktivitet.

Med i niveauet 25% af omsætningen i USA er Nilfisk-Advance
eksponeret overfor udviklingen i USD - en eksponering, der
primært kan relateres til omregningsrisikoen. Det vurderes, at
Nilfisk-Advance er konjunkturfølsom. Det skyldes, at hovedparten af slutkunderne er professionelle eller institutionelle brugere af maskinerne. For dem er køb af rengøringsmaskiner en
anlægsinvestering. I nedgangstider er der tradition for at nyinvesteringer udskydes med henblik på at optimere virksomhedens likviditet.

Innovative løsninger
Inden for de seneste 12 måneder har Nilfisk-

Cyclone Teknologien - her er der tale om

Extreme Clean - et system, som giver effek-

Advance lanceret en række innovative produk-

en metode til udendørsrengøring, der ved

tiv filterrengøring i støvsugere. Det sikrer, at

tivitetsfremmende rengøringsløsninger:

avanceret genanvendelse af rengøringsvandet

støvsugeren kan køre med filterrengøring

dels gør det muligt at rengøre store overfla-

uden pauser og med højere fyldningsgrad.

EverGreen - et gulvaskesystem, der i daglig

der, dels sikrer en miljøvenlig rengøring med

brug kun anvender vand til rengøringen, men

minimalt vandforbrug.

som giver mulighed for, at operatøren på

Nilfisk-Advance vurderer, at innovationer på

særligt snavsede områder kan tilsætte rengø-

High efficient boilers - der er tale om mar-

linje med ovenstående er med til at sætte nye

ringsmiddel automatisk. På den måde spares

kedets mest effektive kedler til varmtvands

markedsstandarder og sikre kunderne bære-

miljøet for unødvendig anvendelse af kemika-

højtryksrensere, som udnytter energien

dygtige løsninger og lavere rengøringsomkost-

lier samtidig med at snavs altid kan fjernes.

maksimalt ved opvarmning af vandet.

ninger.
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PHOTONICS GROUP
Virksomhederne i Photonics Group repræsenterer NKTs nyeste
forretningsområde. Fokus er rettet mod avancerede produkter,
hvis funktion i al væsentlighed baseres på optiske fibres særlige
lysledende egenskaber. Produktsortimentet rækker fra helt nye
fibertyper til nye lasere, avanceret måleudstyr og produktionsudstyr knyttet til håndtering af optiske fibre.

OMSÆTNING
Photonics Group realiserede i 2. kvartal 2009 en omsætning på
37 mDKK i forhold til 53 mDKK for den tilsvarende periode i
2008. Sammenlignet med 2. kvartal 2008 er der tale om et nominelt omsætningsfald på 30% og en negativ organisk vækst på 33%.
Det er hovedsagelig LIOS Technology, der har en negativ salgsudvikling i 2. kvartal 2009 i forhold til 2. kvartal 2008. Photonics
Group realiserede i 1. halvår 2009 en omsætning på 83 mDKK i
forhold til 77 mDKK for den tilsvarende periode for 2008, svarende til en organisk vækst i niveauet 3%.

DRIFTSUDVIKLING
Driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, er negativt med 12 mDKK
for 2. kvartal 2009 i forhold til et nul-resultat, EBITDA, for samme
periode sidste år. Faldet i EBITDA skyldes hovedsagelig nedgang i
aktivitetsniveauet hos LIOS Technology.

BEGIVENHEDER I KVARTALET
De markeder Photonics Group agerer i har i 1. halvår 2009 oplevet negativ vækst i niveauet 30%. På trods af dette realiserede
Photonics Group positiv vækst og stor interesse for de nye muligheder, som tilbydes med gruppens produkter og kompetencer.
Virksomheden NKT Photonics er etableret gennem sammenlægning af Crystal Fibre og KOHERAS og organiseret som en
samlet virksomhed omfattende produktområderne: Ultrapræcise
lasere (UPL), Hvidlyskilder (SuperK) og krystalfibre (PCF). Offentliggørelsen af den nye struktur skete i juni 2009 i forbindelse
med messen ’Laser World of Photonics’ i München. Strukturtilpasningen bliver godt modtaget i markedet - ikke mindst blandt
eksisterende eller potentielle større industrikunder. De bilfalder
Photonics Groups konsolidering som en betydende fremtidig
leverandør af fiberbaserede laserlyskilder.

N KT Holding A/S

NKT Photonics, der primært tilbyder helt nye produkter på
eksisterende markeder, har fortsat pæn ordreindgang og ventes
på årsbasis at demonstrere organisk vækst.
SuperK-produktprogrammet er udvidet med nye produkter
dedikeret mod typisk miljøanvendelser og halvleder- og lifescience-industrien. Fra Højteknologifonden har NKT Photonics,
som leder af et konsortium, vundet støtte til yderligere udvikling
af nye SuperK-frekvensområder og tilhørende fibre.
LIOS Technology, der er én af de to større spillere på et eksisterende nichemarked for distribueret temperaturmåling i eksempelvis tunneler, er i betydelig grad ramt af markedets kraftige afmatning og ventes på årsbasis at opleve et omsætningsfald. I maj
2009 indviede virksomheden nyt domicil i Køln i forbindelse
med ’Powergrid Europe 2009’-udstillingen. Indvielsen, der omfattede en teknisk workshop, skete med deltagelse af mange af
LIOS Technologys nøglekunder inden for kabelmonitoreringsområdet. Ved denne lejlighed præsenteredes bl.a. samarbejdet med
den italienske virksomhed TechImp, der tilbyder løsninger til online overvågning af højspændingskabler.
Vytran, der leverer fiberskærings- og glasbehandlingsudstyr til
industrikunder og laboratorier, agerer i et meget trægt marked.
Alligevel er der realiseret vækst i både omsætning og ordreindgang gennem en markant øget samt fokuseret salgsindsats. På
’Laser World of Photonics’ i München introduceredes et nyt
bærbart produkt, PSX-3000, der er rettet mod splidsning og
håndtering af fibre med større diametre, hvilket primært er relevant i fiberlaser- og medico-branchen. Vytran har etableret eget
salgs- og servicekontor i Birkerød, Danmark, for at styrke salgsog serviceindsatsen i Nord- og Østeuropa.

RISIKOBILLEDET
Photonics Group opererer globalt og er dermed eksponeret for
valutarisici, som dog anses for begrænsede i forhold til NKT
koncernens samlede størrelse. Den nuværende økonomiske krise
vurderes overvejende at kunne få indflydelse på LIOS Technologys
og Vytrans salg. Krisen kan også føre til et forsinket gennembrud
for NKT Photonics’ produkter - især inden for halvlederindustrien.
I forhold til den samlede NKT koncern anses virksomhedernes
konjunkturfølsomhed på det nuværende niveau ikke for væsentlig.
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NKT FLEXIBLES (51%)
NKT Flexibles leverer fleksible offshore rørledninger og systemer,
som anvendes i forbindelse med udvinding af olie og gas fra felter på havets bund. 49% af aktiekapitalen ejes af offshoreentreprenøren Acergy. Det betyder, at virksomheden ikke indregnes fuldt ud i det konsoliderede regnskab for NKT koncernen,
men vises i én linje.

OMSÆTNING OG DRIFTSUDVIKLING
NKT Flexibles realiserede i 2. kvartal 2009 en omsætning på 387
mDKK i forhold til 414 mDKK i den tilsvarende periode for
2008, hvilket svarer til en negativ organisk vækst på 7%.
Prisen på olie er hverken høj nok eller stabil nok til at legitimere
investeringer i nye udvindinger - ikke mindst set i lyset af usikkerheden i verdensøkonomien. Hertil kommer yderligere krav til finansiering af nyinvesteringer i industrien. Tilsammen presser det
markedet for fleksible rørledninger og systemer til udvinding af
olie og gas fra felter på havets bund, hvilket har påvirket indtjeningen negativt i 2. kvartal 2009. Driftsresultatet, EBITDA, udgør 89
mDKK i 2. kvartal 2009 svarende til en EBITDA margin på 23% i
forhold til 187 mDKK i 2. kvartal 2008.
Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens driftsresultat, EBITDA, med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og
finansielle poster. For 2. kvartal 2009 er indregnet 43 mDKK mod
91 mDKK for den tilsvarende periode i 2008.

BEGIVENHEDER I KVARTALET
I 2. kvartal 2009 er offshore-markedet fortsat præget af usikkerhed omkring det langsigtede niveau for olieprisen - trods en
stigning i olieprisen fra i niveauet lige under 50 USD pr. tønde til
et niveau omkring 70 USD pr. tønde medio august 2009. Markedet er præget af en midlertidig aktivitetsnedgang, som antages at
vare indtil olieselskaberne opnår tilstrækkelig klarhed omkring
forventningerne til det fremtidige niveau for olieprisen. Der opleves i øjeblikket et ganske kraftigt prispres på baggrund af nedgangen i aktivitet, hvilket forventes at få effekt i 2010.
På NKT Flexibles’ fabrik i Kalundborg var aktivitetsniveauet også i
2. kvartal 2009 højt, for så vidt angår den løbende færdiggørelse
af projekter fra den eksisterende ordrebeholdning. For årets an-
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den halvdel er der en vis usikkerhed om ordremængden, og med
udgangen af juni måned er der omkring 20% ledig produktionskapacitet til rådighed i 2. halvår 2009.
I forbindelse med den treårige rammeaftale, som NKT Flexibles
indgik med Petrobras i 2008, har virksomheden modtaget ordre
på den første leverance under denne aftale til levering i løbet af
2010 og 2011. Der arbejdes med projektspecifikt design med
forventet opstart af selve produktionen i løbet af 3. kvartal 2009.
Som tidligere udmeldt, sker den igangværende udbygning af produktionskapaciteten i Kalundborg i en faseopdelt proces. Det gør,
at investeringen i ny kapacitet i nogen grad tilpasses behovet fra
markedet. Selve udbygningsprojektet forventes således at blive
mere langstrakt end oprindeligt planlagt.
NKT Flexibles har i 2. kvartal iværksat en tilpasning af omkostningsniveauet i henhold til forventningerne til de kommende års aktivitetsniveau, herunder en reduktion af medarbejderstaben med ca.
15% (90 personer). Målsætningen er at tilpasse omkostningsniveauet til det forventede aktivitetsniveau frem til 2011 samtidig
med at virksomheden positioneres bedst muligt til næste vækstfase.
Afdelingen ’System Assessment Services’ (omtalt i 1. kvartal
2009), er blevet godt modtaget i markedet. Der er fokus på at
tilbyde markedet tekniske løsninger til monitorering af fleksible
rørsystemer, mens de er i drift. Virksomheden er i løbet af 2.
kvartal 2009 tildelt forskellige rådgivningsopgaver blandt andet
designstudier og måling på fleksible rør i produktion.
På klima- og miljøsiden fokuserer NKT Flexibles kræfterne på at
sikre en effektiv produktion med minimalt spild og energiforbrug.
Derudover er virksomhedens fokus på produktkvalitet den bedst
opnåelige sikring mod potentielle eksterne miljøbelastninger i
form af udslip fra lækage.

RISIKOBILLEDET
Den primære risiko for årets resultat udgøres af den manglende
villighed blandt olieselskaberne til at foretage nye investeringer
inden for den korte horisont. Mulighederne for optimering af
produkt-mix er således mindre end året før, hvilket kan medføre
en lavere udnyttelsesgrad af Kalundborg-anlægget end forventet.
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Påtegning
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar - 30. juni 2009 for NKT Holding A/S.
Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ’Præsentation af
delårsrapporter’ som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.
Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni
2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar - 30. juni 2009.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici
og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Brøndby, 25. august 2009

Direktion
		
		

Thomas Hofman-Bang
Adm. direktør, CEO

Søren Isaksen
Koncerndirektør, CTO

Michael Hedegaard Lyng
Koncerndirektør, CFO

		
		

Christian Kjær
Formand

Jan Trøjborg
Næstformand

Krister Ahlström

		

Gunnar Karsten Jørgensen

Arne Dan Kjærulff

Jens Maaløe

		

Jørgen Bjergskov Nielsen

Jens Due Olsen

Lone Fønss Schrøder

Bestyrelse
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Resultatopgørelse
Resultatopgørelse - NKT Koncernen

- NKT koncernen

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.

Beløb i mDKK

2009

2008

2009

2008

2008

Omsætning

3.144

3.789

5.779

7.155

13.828

Urevideret

Hele

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

237

461

364

766

1.218

Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver

-60

-55

-119

-109

-275

Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver

-31

-29

-63

-54

-125

Driftsresultat (EBIT)

146

377

182

603

818

Finansielle poster, netto

-26

-68

-61

-110

-226

Resultat før skat (EBT)

120

309

121

493

592

Skat

-26

-77

-27

-123

-188

Periodens resultat

94

232

94

370

404

94

231

96

367

401

0

1

-2

3

3

94

232

94

370

404

Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS)

4,0

9,8

4,1

15,6

17,0

Udvandet resultat, DKK pr. aktie (EPS-D)

4,0

9,8

4,1

15,5

17,0

Fordeles således:
Aktionærerne i NKT Holding A/S
Minoritetsinteresserne

Resultat pr. aktie:
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Pengestrømme
Pengestrømme - NKT Koncernen

- NKT koncernen

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.

2009

2008

2009

2008

2008

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

237

461

364

766

1.218

Finansielle poster, netto

-26

-68

-61

-110

-226

-110

-140

-194

-229

-381

Ændring i arbejdskapital

-80

-276

79

-700

152

Pengestrømme fra driftsaktivitet

21

-23

188

-273

763

Urevideret
Beløb i mDKK

Hele

Ændring i hensatte forpligtelser, skat og ikke likvide
driftsposter m.v.

0

-95

0

-177

-214

Køb af materielle anlægsaktiver

-260

-167

-438

-256

-755

Salg af materielle anlægsaktiver

5

13

17

289

315

Køb af virksomheder

Andre investeringer, netto
Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-41

-23

-80

-43

31

-296

-272

-501

-187

-623

Ændring i langfristet lån fra kreditinstitutter

625

-22

575

-5

-9

Ændring i kortfristet lån fra kreditinstitutter

-338

543

-637

598

170

Betalt udbytte

0

-260

0

-260

-260

Indbetalt ved udnyttelse af optioner

0

10

0

13

13

287

271

-62

346

-86

12

-24

-375

-114

54
539

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Periodens pengestrøm

209

449

587

539

Kursregulering af likvider

-6

12

3

12

-6

Periodens pengestrøm

12

-24

-375

-114

54

215

437

215

437

587

Likvide beholdninger primo

Likvide beholdninger ultimo
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Balance
Balance - NKT Koncernen

- NKT koncernen

30. juni

30. juni

31. december

2009

2008

2008

Immaterielle aktiver

1.605

1.506

1.585

Materielle aktiver

2.343

1.754

2.009

Andre langfristede aktiver

808

669

728

Langfristede aktiver i alt

4.756

3.929

4.322

Varebeholdninger

2.150

2.693

2.228

Tilgodehavender og selskabsskat

2.768

3.172

2.798

215

437

587

Kortfristede aktiver i alt

5.133

6.302

5.613

Aktiver i alt

9.889

10.231

9.935

Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital

3.508

3.355

3.427

34

42

38

3.542

3.397

3.465

Urevideret
Beløb i mDKK

Balance

Likvide beholdninger

Minoritetsinteresser
Koncernens egenkapital i alt
Udskudt skat

144

124

123

Pensioner og lignende forpligtelser

285

286

280

85

105

91

Hensatte forpligtelser
Kreditinstitutter

1.907

1.462

1.315

Langfristede forpligtelser i alt

2.421

1.977

1.809

826

1.741

1.415

Leverandørgæld m.v.

3.100

3.116

3.246

Kortfristede forpligtelser i alt

3.926

4.857

4.661

Forpligtelser i alt

6.347

6.834

6.470

Passiver i alt

9.889

10.231

9.935

Kreditinstitutter

N KT Holding A/S

Side 18 af 22

D e l å r s r a p p o r t 2 . k v ar t a l 2 0 0 9

Totalindkomst og egenkapital
Totalindkomst og egenkapital - NKT Koncernen

- NKT koncernen
Urevideret
Beløb i mDKK

2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.

2009

2008

2009

2008

Hele
2008

94

232

94

370

404

-37

37

-20

-12

17

57

269

74

358

421

3.465

3.283

3.283

Totalindkomstopgørelse
Periodens resultat
Anden totalindkomst:
Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder
og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v.
Totalindkomst i alt

Egenkapitalopgørelse
Koncernens egenkapital pr. 1. januar
Aktiebaseret vederlæggelse

3

2

4

Udbytte egne aktier

0

1

1

Tilgang minoritetsinteresser

0

0

3

Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner

0

13

13
-260

Udbetalt udbytte
Totalindkomst for perioden
Koncernens egenkapital ultimo
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Noter

Noter - NKT Koncernen

- NKT koncernen
Urevideret

1 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav
til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.
Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten for 2008, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2008
indeholder den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.
NKT har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IAS 1 (ajourført 2007) "Præsentation af årsregnskaber", og IFRS 8 "Driftssegmenter".
Herudover er øvrige nye og ændrede standarder og fortolkninger med ikrafttræden 1. januar 2009 implementeret fra 1. januar 2009.
De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. IAS 1 og IFRS 8 har alene medført ændringer i
henholdsvis regnskabsopstillingerne og noteoplysningerne. Sammenligningstal er tilpasset.
IAS 1 har ændret præsentationen af de primære opgørelser. NKT har, som standarden giver mulighed for, valgt at præsentere en resultatopgørelse
og en totalindkomstopgørelse. Herudover præsenteres ejerrelaterede egenkapitalbevægelser i en særskilt egenkapitalopgørelse.
IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste
operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. Ændringen har ikke medført væsentlige ændringer til koncernens
præsentation af segmentoplysninger.
Vedrørende regnskabsmæssige skøn henvises til årsrapporten for 2008 note 1 side 55. For såvidt angår risici henvises til årsrapporten for 2008
note 30 side 78 og årsrapportens beskrivelse i afsnittet omhandlende risikoforhold side 11 og i virksomhedsomtalerne.
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Noter

Noter - NKT Koncernen

- NKT koncernen
Urevideret
Beløb i mDKK

2 Segmentoplysninger
2. kvt.

2. kvt.

1.-2. kvt.

1.-2. kvt.

2009

2008

2009

2008

Hele
2008

NKT Cables, omsætning til markedspriser

1.781

2.097

3.051

3.953

7.766

Nilfisk-Advance

1.324

1.637

2.642

3.120

5.882

37

53

83

77

171

2

3

3

6

11

0

-1

0

-1

-2

3.144

3.789

5.779

7.155

13.828

Omsætning

Photonics Group
Moderselskab m.v. 1)
Eliminering af interne transaktioner mellem segmenter
NKT koncernomsætning til markedspriser
NKT Cables omsætning til standardpriser
NKT koncernomsætning til standardpriser

2)

1.328

1.389

2.306

2.578

5.211

2.691

3.081

5.034

5.780

11.273

145

191

160

314

505

68

193

153

347

563

-12

0

-20

-13

-30

43

91

80

138

222

-7

-14

-9

-20

-42

237

461

364

766

1.218

104

153

78

239

298

24

151

62

268

391

-16

-4

-28

-21

-46

43

91

80

138

222

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)
NKT Cables
Nilfisk-Advance
Photonics Group
NKT Flexibles, resultatandel
Moderselskab m.v.
Koncern EBITDA

1)

Segmentresultat, driftsresultat (EBIT)

3)

NKT Cables
Nilfisk-Advance
Photonics Group
NKT Flexibles, resultatandel
1)

-9

-14

-10

-21

-47

146

377

182

603

818

NKT Cables

2.926

2.967

2.442

Nilfisk-Advance

2.671

2.850

2.829

Photonics Group

132

130

120

NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v.

367

247

305

33

28

29

6.129

6.222

5.725

Moderselskab m.v.
Koncern EBIT

Investeret kapital (Capital Employed)

Moderselskab m.v. 1)
Koncern Capital Employed
1)

Segmentet indeholder moderselskab og mindre væsentlige enheder med ensartet driftsrisici.

2)

Omsætning til standardpris for kobber og aluminium fastsat til hhv. 1.550 EUR/ton og 1.350 EUR/ton svarende til prisniveauet frem til 2003.

3)

Operationelt EBIT i niveauet (excl. poster af engangskarakter):
NKT Cables

104

153

78

239

373

81

151

139

268

441

-16

-4

-28

-21

-46

NKT Flexibles, resultatandel

43

91

80

138

222

Moderselskab m.v. 1)
Koncern operationelt EBIT

-9

-14

-10

-21

-37

203

377

259

603

953

Nilfisk-Advance
Photonics Group
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Praktiske oplysninger
Fondsbørsmeddelelser 2009

Denne delårsrapport er fremstillet af:

Vi har i 2009 offentliggjort følgende meddelelser via NASDAQ
OMX København. De kan læses i deres fulde omfang på
www.nkt.dk.

NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby
CVR nr. 62 72 52 14
Billeder: Lars Thornblad og fotos udlånt af koncernens
datterselskaber
Copyright: NKT, august 2009

05.01.09 #1 NKT Holding udsteder tegningsretter
15.01.09 #2 NKT Cables vinder søkabelprojekt
20.01.09 #3 Opdaterede vedtægter
06.02.09 #4 Opdatering af resultatforventninger for 2008
05.03.09 #5 NKT Holdings bestyrelse har på sit møde i dag
			
godkendt NKTs årsrapport 2009
18.03.09 #6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2009
26.03.09 #7 NKT Cables udbygger sin kinesiske produktion af
			
højspændingskabler
02.04.09 #8 Ordinær generalforsamling 2009 i NKT Holding A/S
14.04.09 #9 Nye vedtægter
12.05.09 #10 Delårsrapport 1. kvartal 2009
12.06.09 #11 Storaktionærmeddelelse (ATP) i henhold til
			
Værdipapirhandelslovens §29

Børskalender for den resterende del af 2009
24.11.09 		

Delårsrapport 3. kvartal

Onlinepræsentation af NKTs års- og delårsrapporter - inkl. telekonference - finder sted kl. 11.00 på datoen for offentliggørelse se www.nkt.dk.
Præsentationen af delårsrapport for 2. kvartal 2009 foregår hos
FUHU Konferencecenter, Auditorium 1, Fiolstræde 44, 1171
København K, tel. 3342 6608.

DISCLAIMER
Udsagn om fremtiden i denne delårsrapport afspejler NKT Holding A/S ledelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater baseret på de oplysninger,
som er tilgængelige på tidspunktet for offentliggørelsen af dette
dokument. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet
med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige fra
forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne er bl.a. - men ikke begrænset
til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder (herunder rente- og valutaforskelle), ændringer i love og regler på
NKT virksomhedernes markeder, udvikling i efterspørgsel efter
produkter, konkurrenceforhold samt energi- og råvarepriser.
NKT Holding A/S frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere
eller justere sådanne udsagn om fremtiden eller opdatere de
mulige årsager til, at faktiske resultater kan vise sig at afvige væsentligt fra forventninger angivet i udsagn om fremtiden, med
mindre loven foreskriver det.
Delårsrapporten 2. kvartal 2009 er offentliggjort den 25. august
2009 på dansk og engelsk via børsen NASDAQ OMX
København. Det er den danske tekst, der er gældende, såfremt
misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse.
Delårsrapporten er til rådighed på www.nkt.dk og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig NKTs elektroniske
nyhedsservice med oplysning om deres e-mail adresse.

Investorkontakt
Aktieanalytikere og
institutionelle investorer
Michael Hedegaard Lyng
Koncerndirektør, CFO
Telefon: 4348 3203
E-mail: michael.lyng@nkt.dk
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Private aktionærer
Anne Schoen
Kommunikationschef
Telefon: 4348 3216
E-mail: anne.schoen@nkt.dk
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Aktiebogfører
VP Investor Services A/S
Weidekampsgade 14
2300 København S.
Telefon: 4358 8866
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