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MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, 
CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA 

 

Chr. Hansen fortsætter væksten i omsætning og resultat i 3. kvartal 2009/10    
Omsætningen steg med 11% i de første ni måneder svarende til en organisk vækst på 12%. EBIT 
før særlige poster steg med 28%, hvilket svarer til en EBIT-margin før særlige poster på 24% for 
de første ni måneder. 

 

Hovedpunkter:    

• Omsætningen for de første ni måneder var EUR 415 mio. svarende til en rapporteret 
vækst på 11% og en organisk vækst på 12%  

o I 3. kvartal var omsætningen 18% højere end i samme periode sidste år, mens den 
organiske vækst var 15% højere    

• EBIT før særlige poster for de første ni måneder steg med 28%, og EBIT-marginen før 
særlige poster steg fra 21% til 24%    

o I 3. kvartal steg EBIT før særlige poster med 24% til EUR 40 mio.    
• Særlige poster, primært i forbindelse med selskabets børsnotering, udgjorde EUR 23 mio. 

for de første ni måneder, hvoraf EUR 19 mio. vedrører den annoncerede bonus til 
medarbejderne på to måneders løn. Omkostningerne (efter skat) godtgøres af den 
sælgende aktionær 

• EBIT-marginen for de første ni måneder nåede op på 18% sammenlignet med 19% sidste 
år 

o I 3. kvartal var EBIT-marginen 12%    
• Resultatet før skat for de første ni måneder steg til EUR 14 mio. fra et tab på EUR 25 

mio. sidste år    
• Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning    

o Vellykket børsnotering af selskabet den 3. juni 2010, hvor der blev etableret en 
bred aktionærkreds med mere end 5.000 nye aktionærer    

o I juni 2010 blev den langfristede finansiering omlagt, hvilket betød, at den 
nettorentebærende gæld blev reduceret betydeligt    

”Vi er meget tilfredse med den fortsatte vækst i salget i alle vores divisioner og geografiske 
områder, der klart understreger vores robuste forretningsmodel. EBIT-marginen før særlige 
poster viste solid vækst i 3. kvartal, og det er et godt bevis på vores skalérbare forretning, især 
inden for produktionen,” siger adm. direktør Lars Frederiksen. 

 
Forventninger til 2009/10    
Den organiske omsætningsvækst forventes at være på niveau med sidste år. Resultatet af 
primær drift forventes at stige mere end omsætningsvæksten, hvilket især skyldes en mere 
rentabel produktsammensætning kombineret med en mere effektiv platform for produktion, salg 
og markedsføring samt administration. Det svarer til de forventninger, der blev offentliggjort i 
forbindelse med prospektet den 19. maj 2010. 

S E L S K A B S M E D D E L E L S E  
NR. 13 / 2010 
1. juli 2010 
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Hoved- og nøgletal for koncernen    

Den ikke reviderede delårsrapport er K3 K3 ÅTD ÅTD ÅTD
udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 vækst
EUR mio.  %

Resultatopgørelse
Omsætning 159,0 134,3 415,3 374,7 11%

Bruttoresultat 77,4 65,6 205,2 174,5 18%

EBITDA f.s.p. 50,5 42,2 129,9 106,8 22%

EBIT f.s.p 40,2 32,5 98,4 77,1 28%

Resultatet af primær drift (EBIT) 19,1 32,1 75,8 71,9 5%

Chr. Hansens andel af periodens resultat (5,2) 18,0 (9,2) (37,6) Neg.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrøm fra driftsaktivitet 38,6 38,5 55,4 49,0 13%

Pengestrøm fra investeringsaktivitet (9,1) (6,5) (25,8) (17,6) 47%

Fri pengestrøm 29,5 32,0 29,6 31,4 -6%

Balance
Aktiver i alt 1.337,1 1.299,1 1.337,1 1.299,1 3%

Egenkapital ekskl. Minoritetsinteresser 107,5 70,9 107,5 70,9 57%

Nettoarbejdskapital 115,9 100,8 115,9 100,8 15%

Nettorentebærende gæld 925,9 960,7 925,9 960,7 -4%

Resultat pr. aktie 1
Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie, 

udvandet (0,05) 0,19 (0,09) (0,35)

Resultat for ophørte aktiviteter pr. aktie, 

udvandet (0,00) (0,01) (0,00) (0,03)

Nøgletal   
Organisk omsætningsvækst, % 15% 9% 12% 9%

Bruttoavance, % 49% 49% 49% 47%

EBITDA f.s.p. margin, % 32% 31% 31% 29%

EBIT f.s.p. margin, % 25% 24% 24% 21%

EBIT margin, % 12% 24% 18% 19%

Afkast gennemsnitlig investeret kapital, % 2 29% 24% 24% 19%
 

Organisk vækst er rapporteret vækst korrigeret for opkøb og frasalg og målt i lokal valuta. 
Note 1: Antallet af aktier efter 10:1 aktiesplittet den 27. april 2010 er anvendt bagudrettet ved beregning af resultat pr. aktie for hver af de omfattede 
perioder. 
Note 2: Afkast af gennemsnitlig investeret kapital er resultat af primær drift før særlige poster i procent af den gennemsnitlige investerede kapital. 
Investeret kapital er immaterielle anlægsaktiver (ekskl. goodwill), materielle anlægsaktiver, tilgodehavender fra salg og varebeholdninger fratrukket 
gæld til leverandører. 
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Opkøb og 

frasalg Organisk 

 K3 K3 K3 K3 ÅTD ÅTD ÅTD ÅTD 

Cultures & Enzymes  13% 4% - 8% 7% 0% - 7%   

Health & Nutrition  15% 3% - 12% 18% 0% - 18%  

Colors & Blends  37% 6% (7)% 38% 17% 1% (7)% 23% 

Total 18% 
 

5% 
 

(2)% 
 

15% 
 

11% 
 

0% 
 

(1)% 12% 

 
Omsætningen for de første ni måneder steg med EUR 40,6 mio. sammenlignet med sidste år 
svarende til en omsætningsvækst på 11% (12% organisk vækst). 
I 3. kvartal steg omsætningen med 18% (15% organisk vækst). Råvareprisen på karminrød farve 
steg kraftigt, og eftersom salgsprisen steg tilsvarende, har det resulteret i en stigning i den 
samlede omsætningsvækst for 3. kvartal på ca. 3 procentpoint. 

I de første ni måneder steg omsætningen i Cultures & Enzymes Division med EUR 17,9 mio. (EUR 
10,7 mio. i 3. kvartal). Det svarer til en organisk vækst på 7% for de første ni måneder. Fortsat 
solidt salg af kulturer i 3. kvartal understøttede væksten på 13% (8% organisk vækst). 
Omsætningen i Health & Nutrition Division steg med EUR 9,0 mio. i de første ni måneder 

Udvikling i omsætning 

Cultures & Enzymes 
 
 

€ 260 mio. 

Health & Nutrition 
 
 

€ 59 mio. 

Colors & Blends 
 
 

€ 97 mio. 
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sammenlignet med sidste år svarende til en vækst på 18% (organisk vækst 18%). 
I 3. kvartal steg omsætningen med 15% svarende til en organisk vækst på 12%. Human Health & 
Nutrition havde et stærkt kvartal, mens omsætningsbidraget fra Animal Health & Nutrition var 
lavt. Colors & Blends Division oplevede en vækst på EUR 13,7 mio., eller 17% i de første ni 
måneder, svarende til en organisk vækst på 23%. Udviklingen gik specielt stærkt i 3. kvartal med 
en vækst på 37% (38% organisk vækst) godt hjulpet på vej af de nævnte prisstigninger på 
karminrød farve. 

Omsætning fordelt efter geografisk område    
Omsætningen i Europa steg med 4% i de første ni måneder svarende til en organisk vækst på 7%. 
Naturlige farver, Human Health og fermenterede kulturer klarede sig godt, mens der var 
beskeden vækst i salget af koagulanter til osteindustrien. Salget i 
Asien/Stillehavsområdet/Mellemøsten og Afrika steg med 42% (34% organisk vækst) i de første ni 
måneder, drevet af solidt salg af produkter inden for Human Health & Nutrition, mejerikulturer 
og naturlige farver. I Nordamerika steg omsætningen i de første ni måneder med 8% (14% 
organisk vækst). Regionen viste god vækst for alle produkter undtagen Animal Health & 
Nutrition, der blev negativt påvirket af de vanskelige økonomiske forhold i landbruget. 
Omsætningen i Sydamerika steg med 19% i de første ni måneder (12% organisk vækst) især 
drevet af mejeriprodukter og naturlige farver.  

Alle geografiske områder oplevede vækst i 3. kvartal. 
 
Bruttoresultat    
Bruttoresultatet for de første ni måneder var EUR 205 mio., hvilket er en stigning på 18% 
sammenlignet med sidste år. Bruttomarginen for de første ni måneder steg med 2 procentpoint 
sammenlignet med sidste år. Stigningen blev generelt drevet af forbedret produktionsudnyttelse 
og effektivitet, især på den nye kulturfabrik i Danmark. 

 
Omkostninger    
Sammenlignet med sidste år steg omkostningerne i de første ni måneder med EUR 9,4 mio. Det 
svarer til en stigning på 10%. Stigningen skyldes – ud over inflationen – primært en styrkelse af 
salgs- og markedsføringsorganisationen og højere forsknings- og udviklingsomkostninger. 
Administrationsomkostningerne steg bl.a. som følge af højere omkostninger efter 
børsnoteringen. Hertil kommer, at 3. kvartal var negativt påvirket af hensættelser i forbindelse 
med gamle og nye incitamentsprogrammer. 
  
Aktiverede udviklingsomkostninger udgjorde EUR 11,5 mio. i de første ni måneder sammenlignet 
med EUR 7,8 mio. sidste år. I 3. kvartal udgjorde kapitaliserede forsknings- og 
udviklingsomkostninger EUR 3,1 mio. 

 
Særlige poster    
Særlige poster for de første ni måneder udgjorde EUR 22,6 mio., hvoraf EUR 18,6 mio. kan 
henføres til en ekstraordinær bonus til alle medarbejdere i forbindelse med børsintroduktionen. 
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Denne bonus udbetales i august 2010. Denne omkostning (efter skat) finansieres fuldt ud af den 
sælgende aktionær ved en kapitaltilførsel. Andre omkostninger i forbindelse med 
børsintroduktionen udgjorde EUR 2 mio., og yderligere EUR 2 mio. gik til afslutningen af en 
retssag i Brasilien og andre engangsomkostninger. Særlige poster fordeles pga. deres 
beskaffenhed ikke mellem de forskellige divisioner, men bevares som en central omkostning. 
 
EBIT    
I de første ni måneder steg EBIT før særlige poster med 28% sammenlignet med sidste år, mens 
EBIT steg med 5%. I 3. kvartal steg EBIT før særlige poster med 24%, mens EBIT efter særlige 
poster (der primært vedrørte selskabets børsnotering) faldt med 40%. 

EBIT-marginen for de første ni måneder nåede op på 24% før særlige poster (18% efter særlige 
poster). For 3. kvartal alene blev EBIT-marginen før særlige poster 25% mod 24% i samme 
periode sidste år. Alle divisioner viste tilpasningsevne med en stigende EBIT-margin. 

Netto finansielle omkostninger og skat    
Netto finansielle omkostninger for de første ni måneder udgjorde EUR -62,2 mio. 
Nettorenteomkostninger udgjorde EUR 36,1 mio. heraf, mens EUR 11,9 mio. var amortiserede 
omkostninger i forbindelse med eksisterende kreditfaciliteter, der blev udgiftsført som følge af 
omlægningen af den langfristede gæld i juni 2010. Resten af omkostningerne skyldtes kurstab på 
lån i dollar og værdiansættelse til markedsværdi af renteswaps.  
 
Selskabsskat udgjorde EUR 21,4 mio. svarende til en effektiv skatteprocent på 157%. 
Skatteprocenten var bl.a. påvirket af ikke-fradragsberettigede omkostninger i forbindelse med 
børsintroduktionen og ikke-fradragsberettigede renteomkostninger som følge af de danske 
renteloftsregler. 
 
Nettoresultat 
Nettoresultatet for de første ni måneder var EUR -9,2 mio., hvilket er en stigning sammenlignet 
med sidste års resultat på EUR -37,6 mio.  
 
Pengestrømme 
Pengestrømme fra driftsaktivitet for de første ni måneder udgjorde EUR 55,4 mio. mod EUR 49,0 
mio. sidste år. Stigningen skyldes primært højere indtjening, der delvist blev udlignet af en 
stigning i driftskapitalen pga. varebeholdninger som følge af de højere kostpriser på karminrød 
farve.  
 
Pengestrømme fra investeringsaktivitet efter de første ni måneder udgjorde EUR 25,8 mio. 
sammenlignet med EUR 17,6 mio. sidste år. Heraf tegnede investeringer i materielle 
anlægsaktiver sig for EUR 13,9 mio. og aktiverede udviklingsprojekter udgjorde EUR 11,5 mio. i 
de første ni måneder. 
 
Frie pengestrømme efter de første ni måneder udgjorde EUR 29,6 mio. sammenlignet med EUR 
31,4 mio. sidste år. Sidste år blev frie pengestrømme meget positivt påvirket af et lavt 
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investeringsniveau, da fokus var på implementering og opstart af kulturfabrikken i Danmark. 
Stigningen i driftskapitalen bidrog også til denne udvikling. 
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde EUR -45,6 mio., hvoraf EUR 45,2 mio. var 
indfrielse af langfristet gæld, herunder frivillig indfrielse af EUR 25,8 mio. i december 2009. 
 
Balancen    
De samlede aktiver udgjorde EUR 1.337,1 mio., hvilket er EUR 58,5 mio. mere end 31. august 
2009. Heraf udgjorde stigningen i anlægsaktiver EUR 28,2 mio. Denne stigning skyldtes 
valutaomregning af aktiver i udenlandske tilknyttede virksomheder. 
 
Pr. 31. maj 2010 udgjorde nettodriftskapitalen EUR 115,9 mio. sammenlignet med EUR 100,8 
mio. den 31. maj 2009. Stigningen skyldtes primært højere salgsaktivitet og højere omkostninger 
til karminrød farve, der påvirkede lagerværdien. 
 
Pr. 31. maj 2010 udgjorde den nettorentebærende gæld EUR 925,9 mio. Den langfristede 
finansiering blev omlagt i forbindelse med børsintroduktionen i juni 2010, hvilket betød, at den 
nettorentebærende gæld blev reduceret betydeligt. 
 
Likvider udgjorde EUR 67,1 mio. 31. maj 2010. 
 
Egenkapital i alt udgjorde EUR 110,9 mio. pr. 31. maj 2010 sammenlignet med EUR 93,9 mio. pr. 
31. august 2009. Stigningen skyldtes primært positive valutaomregninger for udenlandske 
tilknyttede virksomheder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delårsrapport for 3. kvartal 2010 Side 7/22 
 
Chr. Hansen Holding A/S Tlf. 45 74 74 74 
Bøge Allé 10-12  www.chr-hansen.com 
2970 Hørsholm  CVR-nr: 28318677 
  

Cultures & Enzymes Division 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Cultures & Enzymes Division producerer og 
sælger innovative løsninger inden for kulturer, 
enzymer og probiotiske produkter, der 
forbedrer kvaliteten af en række fødevarer.    
 
Løsningerne benyttes primært i fremstillingen 
af ost, yoghurt og andre mejeriprodukter, samt 
til fremstilling af vin og pølser.

 
 
 

 K3 K3 ÅTD ÅTD ÅTD
2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 vækst

EUR mio. (ikke revideret) (ikke revideret) (ikke revideret) (ikke revideret) %

Omsætning 94,5 83,8 259,6 241,7 7%

Organisk vækst 8% -                            7% -                            

EBITDA 34,8 30,6 96,1 79,6 21%

EBITDA margin 37% 37% 37% 33%

EBIT 26,5 23,1 71,3 56,1 27%

EBIT margin 28% 28% 27% 23%

Afkast gennemsnitlig 

investeret kapital 27% 23% 25% 19%  
 
I de første ni måneder forsatte Cultures & Enzymes Division de gode takter med en organisk 
omsætningsvækst på 7% (8% i 3. kvartal). Væksten blev især drevet af en stigning i salget af 
kulturer til fermenteret mælk og probiotika, mens væksten i salget af enzymer blev negativt 
påvirket af vores beslutning om at reducere salget af animalsk osteløbe fremstillet på kontrakt 
samt prisfald i forbindelse med lavere råvarepriser for animalsk osteløbe. Den solide 
omsætningsvækst kombineret med en gunstig produktsammensætning og en mere effektiv 
produktion resulterede i en stigning på 27% i EBIT for de første ni måneder (14% vækst i 3. 
kvartal), hvilket bragte EBIT-marginen for de første ni måneder op på 27% sammenlignet med 
23% sidste år.    

 

Omsætning efter ni måneder 

€ 260 mio. 
Organisk vækst: 7% 

EBIT efter ni måneder 

€ 71 mio. 
Margin: 27% 
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Health & Nutrition Division

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Health & Nutrition Division producerer og sælger 
probiotiske produkter, som er mikroorganismer, 
der er almindeligt anerkendt for at have en 
positiv indvirkning på det generelle velvære.    

 
Divisionen er organiseret i to 
forretningsområder: Human Health & Nutrition, 
der sælger piller og pulvere inden for området 
kosttilskud, håndkøbsmedicin og 
modermælkserstatning, og Animal Health & 
Nutrition, der sælger produkter til 
dyrefoderindustrien. 

 

 K3 K3 ÅTD ÅTD ÅTD
2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 vækst

EUR mio. (ikke revideret) (ikke revideret) (ikke revideret) (ikke revideret) %

Omsætning 24,8 21,5 58,5 49,5 18%

Organisk vækst 12% -                            18% -                            

EBITDA 9,9 7,5 19,2 16,2 19%

EBITDA margin 40% 35% 33% 33%

EBIT 9,1 6,7 16,0 13,3 20%

EBIT margin 37% 31% 27% 27%

Afkast gennemsnitlig 

investeret kapital 42% 36% 25% 25%  
 
Health & Nutrition Division opnåede en organisk omsætningsvækst på 18% for de første ni 
måneder (12% i 3. kvartal). Væksten i 3. kvartal var drevet af Human Health & Nutrition, der 
leverede stærk og solid vækst inden for alle anvendelsesområder. Animal Health & Nutrition 
oplevede solid vækst i salg af probiotiske kulturer, mens salget af kulturer til ensilageproduktion 
var skuffende. Trods højere omkostninger til forskning og udvikling, salg og markedsføring steg 
EBIT i 3. kvartal med 36% som følge af stor omsætning og en gunstig produktsammensætning, 
mens EBIT for de første ni måneder steg med 20%. EBIT-marginen for de første ni måneder nåede 
op på 27% (37% for 3. kvartal alene). 
 
 

Omsætning efter ni måneder 

€ 59 mio. 
Organisk vækst: 18% 

EBIT efter ni måneder 

€ 16 mio. 
Margin: 27% 
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Colors & Blends Division
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colors & Blends Division leverer naturlige 
farveløsninger til føde- og 
drikkevareindustrien samt funktionelle 
blandinger, der forbedrer kvalitet og smag af 
forarbejdet kød.    
 
Farverne udvindes af mange forskellige 
rødder, frø og bær og anvendes i en lang 
række fødevareapplikationer, især inden for 
drikkevarer, konfekture og is.    

 
 

 

 K3 K3 ÅTD ÅTD ÅTD
2009/10 2008/09 2009/10 2008/09 vækst

EUR mio (ikke revideret) (ikke revideret) (ikke revideret) (ikke revideret) %

Omsætning 39,7 29,0 97,2 83,5 16%

Organisk vækst 38% -                         23% -                         

EBITDA 5,7 4,1 14,6 11,0 33%

EBITDA margin 14% 14% 15% 13%

EBIT 4,6 2,8 11,2 7,6 47%

EBIT margin 12% 10% 12% 9%

Afkast på gennemsnitlig investeret kapital 22% 14% 19% 13%  
 
I de første ni måneder havde Colors & Blends Division en organisk omsætningsvækst på 23% (38% 
organisk vækst i 3. kvartal). Væksten var drevet af den fortsatte omlægning fra syntetiske til 
naturlige farver. Desuden har tredoblingen af råvarepriserne på karminrød farve betydet, at 
omsætningen er steget kraftigt, da prisstigningen er indregnet i salgspriserne for 3. kvartal – ca. 
en tredjedel af stigningen skyldes prisforhøjelsen. Omsætningen for funktionelle blandinger blev 
lavere end sidste år pga. omstruktureringen af forretningsområdet. I de første ni måneder steg 
EBIT med 47% (74% i 3. kvartal). EBIT-marginen for de første ni måneder var 12% (på niveau med 
3. kvartal alene). 
 
 
 
 
 

Omsætning efter ni måneder 

€ 97 mio. 
Organisk vækst: 23% 

EBIT efter ni måneder 

€ 11 mio. 
Margin: 12% 
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Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning 
Selskabet blev noteret på NASDAQ OMX Copenhagen den 3. juni 2010, og børsintroduktionen var 
vellykket.  
 
Selskabets langfristede finansiering blev omlagt i forbindelse med børsintroduktionen.  

 
Regnskabspraksis    
Delårsrapporten for de første tre kvartaler af 2009/10 er udarbejdet i overensstemmelse med 
IAS 34 og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. 
Delårsrapporten for de første tre kvartaler af 2010 er udarbejdet efter samme regnskabspraksis 
som årsrapporten for 2008/09. Dog er der sket følgende ændringer som følge af børsnoteringen: 

 
- Koncernen medtager nu segmentoplysninger i overensstemmelse med IFRS 8 

”Segmentrapportering” 
- Koncernen viser indtjening pr. aktie i overensstemmelse med IAS 33 ”Indtjening pr. 

aktie”    
 
Desuden er segmentrapporteringen ændret, så særlige poster (på grund af deres beskaffenhed) 
ikke længere fordeles mellem segmenterne. 
 
Disse ændringer har kun betydning for selve præsentationen og har ingen indvirkning på 
indregning eller måling af regnskaberne. 
 
Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger    
Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger foretages efter samme metode som beskrevet 
i årsrapporten for 2008/09, note 2.    

Forventninger til hele året 2009/10    
Den organiske omsætningsvækst forventes at være på niveau med sidste år. Væksten i resultat 
af primær drift forventes at overstige omsætningsvæksten, hvilket især skyldes en mere 
rentabel produktsammensætning kombineret med en mere effektiv platform for produktion, salg 
og markedsføring samt administration. Det svarer til de forventninger, der blev offentliggjort i 
forbindelse med prospektet den 19. maj 2010. 

Forventningerne er baseret på følgende antagelser: 
• Der sker ingen væsentlige ændringer i eksisterende politiske forhold, juridiske forhold, finanspolitiske 

forhold, markedsforhold eller økonomiske forhold (herunder ingen forværring af forbrugertilliden) i de 
lande, hvor vi opererer, eller som på anden vis er væsentlige for vores omsætning 

 
• Der sker ingen ændringer i lovgivning, bekendtgørelser eller regler i Danmark eller i andre lande, hvor 

vi har ordninger eller aftaler, som på væsentlig måde vil påvirke vores forretning 
 
• Der sker ingen væsentlige ændringer i valutakurserne i forhold til kurserne den 30 juni 2010, og i 

særdeleshed fastholdes USD/EUR-kursen på niveauet fra 30. juni 2010 
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• Der anlægges ikke retssager mod os ud over de retssager, der er nævnt i prospektet 
 
• Vi vil være i stand til at bevare vores konkurrencedygtighed 

 
Udsagn om fremtiden    
Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder vores finansielle 
forventninger til 2009/10. Udsagn om fremtiden er – i sagens natur – forbundet med risici og 
usikkerhedsfaktorer, der kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra 
forventningerne. Usikkerhedsfaktorerne kan f.eks. være en uventet udvikling i de internationale 
valutakurser og værdipapirmarkeder, markedsbestemte prisfald for Chr. Hansens produkter osv. 
 
 
Finanskalender    
Offentliggørelse af resultatet for regnskabsåret 2009/10 2. november 2010 
Ordinær generalforsamling   30. november 2010 
 
 
Videopræsentation    
Videopræsentation for institutionelle investorer, finansanalytikere og pressen vil blive afholdt 
kl. 15.00 via vores hjemmeside: www.chr-hansen.com, under Investor Relations. 
Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt en time før videopræsentationen. 
 
 
 
 
 
Yderligere oplysninger kan fås hos:    
 
Lars Frederiksen, adm. direktør 
Tlf: 4574 7474 
 
Ulrik Søndergaard, Kommunikationskonsulent 
Tlf: 4574 7109  
 

 

Om Chr. Hansen 

Chr. Hansen er et globalt bioscience-selskab, der udvikler løsninger inden for naturlige ingredienser til 
fødevare-, ernærings, medicinal- og landbrugsindustrien. Alle løsninger er baseret på stærke forsknings- 
og udviklingskompetencer og betydelige investeringer i teknologi. Omsætningen for regnskabsåret 2008/09 
udgjorde EUR 511 mio. Selskabet er markedsleder inden for alle sine divisioner: Cultures & Enzymes, 
Health & Nutrition og Colors & Blends. Selskabet har mere end 2.200 dedikerede medarbejdere i over 30 
lande. Yderligere oplysninger findes på www.chr-hansen.com. 
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Ledelsespåtegning    
 
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. september 2009 til 31. 
maj 2010 for Chr. Hansen Holding A/S. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemset af selskabets 
uafhængige revisorer. 
 
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” (som 
godkendt af EU) og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber.  
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og den samlede præsentation af delårsrapporten 
for tilstrækkelig. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og 
pengestrømme for perioden 1. september 2009 til 31. maj 2010. 
 
Vi mener endvidere, at ledelsesberetningen på de foregående sider giver et retvisende billede af 
udviklingen i koncernens aktiviteter og forretning, periodens resultat, den finansielle stilling generelt 
samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen er underlagt. 
 
 
Hørsholm, 1. juli 2010 
 
 
Direktion:    
 
Lars Frederiksen Henning Jakobsen 
Adm. direktør  Finansdirektør 
 
Knud Vindfeldt  Henrik Dalbøge Hans Thorkilgaard 
Koncerndirektør Koncerndirektør Koncerndirektør 
 
Carsten Hellmann 
Koncerndirektør 
 
 
Bestyrelse:    
 
Ole Andersen  Frédéric Stévenin 
Formand  Næstformand 
 
Henrik Poulsen Alice Dautry  Lionel Zinsou 
 
Gaëlle d’Engremont Malene L. Hansen Svend Laulund  Martin G. Seidel 
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Bilag 
 

Resultatopgørelse for perioden 1. september - 31. maj

EUR mio. K3 2009/10 K3 2008/09 ÅTD 2009/10 ÅTD 2008/09
 

Omsætning 159,0            134,3            415,3             374,7             
Produktionsomkostninger (81,6)            (68,7)            (210,1)            (200,2)            
Bruttoresultat 77,4             65,6             205,2            174,5            

Omkostninger (37,2)            (33,1)            (106,8)            (97,4)              
Resultat af primær drift før særlige poster 40,2             32,5             98,4               77,1               

Særlige poster (21,1)            (0,4)              (22,6)              (5,2)                
Resultat af primær drift 19,1             32,1             75,8               71,9               

Netto finansielle omkostninger (20,3)            (3)                 (62)                 (96)                 
Resultat før skat (1,2)             29,2             13,6               (24,5)             

Selskabsskat (3,3)              (10,1)            (21,4)              (9,5)                
Resultat af fortsættende aktiviteter (4,5)             19,1             (7,8)               (34,0)             

Resultat af ophørende aktiviteter (0,2)              (0,7)              (0,4)                (2,6)                
Periodens resultat (4,7)             18,4             (8,2)               (36,6)             

Fordeling:

Minoritetsinteresser 0,5               0,4               1,0                 1,0                 
Aktionæren i Chr. Hansen Holding A/S (5,2)             18,0             (9,2)               (37,6)             

Resultat pr. aktie:
Antal aktier 100.825.220  100.825.220  100.825.220   100.825.220   
Antal aktier, udvandet 100.825.220  100.825.220  100.825.220   100.825.220   
Periodens resultat for fortsættende aktiviteter pr. 
aktie  (EUR) (0,05)            0,19              (0,09)              (0,35)              
Periodens resultat for fortsættende aktiviteter pr. 
aktie udvandet (EUR) (0,05)            0,19              (0,09)              (0,35)              
Periodens resultat for ophørte aktiviteter pr. aktie 
(EUR) (0,00)            (0,01)            (0,00)              (0,03)              
Periodens resultat for ophørte aktiviteter pr. aktie 
udvandet (EUR) (0,00)            (0,01)            (0,00)              (0,03)              
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Opgørelse af anden totalindkomst for perioden 1. september - 31. maj

EUR mio. K3 2009/10 K3 2008/09 ÅTD 2009/10 ÅTD 2008/09

Periodens resultat (4,7)               18,4               (8,2)               (36,6)             

Valutakursomregning af udenlandske koncernvirksomheder 16,7               (8,8)                25,8               (14,3)              

Øvrig totalindkomst for perioden 16,7               (8,8)                25,8               (14,3)              
Totalindkomst for perioden i alt 12,0               9,6                 17,6               (50,9)             

Fordeling:
Aktionær i Chr. Hansen Holding A/S 11,2               9,3                 16,3               (51,0)              
Minoritetsinteresser 0,8                 0,3                 1,3                 0,1                 

12,0               9,6                 17,6               (50,9)             
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Balance - Aktiver

 

EUR mio. 31. maj 2010 31. maj 2009 31. august 2009

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver
Goodwill 628,6                    602,1                    603,4                    
Andre immaterielle anlægsaktiver 156,2                    155,0                    163,5                    
Immaterielle anlægsaktiver under udførelse 31,7                      17,9                      21,4                      

816,5                    775,0                    788,3                    

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger 137,8                    133,4                    137,4                    
Tekniske anlæg og maskiner 104,2                    115,0                    111,5                    
Andet driftsmateriel og inventar 5,7                        6,3                        6,0                        
Materielle anlægsaktiver under opførelse 14,8                      12,4                      8,9                        

262,5                    267,1                    263,8                    

Finansielle anlægsaktiver

Udskudt skat 6,1                        22,9                      4,8                        
6,1                        22,9                      4,8                        

Anlægsaktiver i alt 1.085,1                1.065,0                1.056,9                

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger
Råvarer og hjælpemateriale 8,5                        16,4                      13,6                      
Varer under fremstilling 4,8                        15,1                      13,7                      
Fremstillede varer og handelsvarer 60,4                      30,7                      29,5                      

73,7                      62,2                      56,8                      

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg 90,6                      75,1                      70,8                      
Aktiver bestemt for salg -                           5,7                        -                           
Tilgodehavende skat 4,9                        6,0                        2,3                        
Tilgodehavender fra moderselskab -                           -                           -                           
Andre tilgodehavender 10,8                      7,5                        6,7                        
Periodeafgrænsningsposter 4,9                        4,3                        4,3                        

111,2                    98,6                      84,1                      

Tilgodehavender vedr. ophørte aktiviteter -                            -                            0,5                        

Likvide beholdninger 67,1                      73,3                      80,3                      

Omsætningsaktiver i alt 252,0                    234,1                    221,7                    

Aktiver i alt 1.337,1                1.299,1                1.278,6                 
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Balance - Passiver

 

EUR mio. 31. maj 2010 31. maj 2009 31. august 2009

Egenkapital

Aktiekapital 135,5                    135,4                    135,5                    
Reserver (28,0)                     (64,5)                     (44,4)                     

Minoritetsinteresser 3,4                        2,8                        2,8                        
Egenkapital i alt 110,9                    73,7                      93,9                      

Gældsforpligtelser

Langfristede gældsforpligtelser
Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser 5,7                        5,8                        5,6                        
Udskudte skatteforpligtelser 65,3                      58,9                      66,6                      
Hensatte gældsforpligtelser 1,8                        1,5                        0,9                        
Gældsforpligtelser 83,6                      912,9                    856,8                    
Gæld til moderselskab -                           85,0                      87,0                      
Selskabsskat 12,8                      2,7                        14,1                      
Øvrige langfristede gældsforpligtelser 3,2                        -                           2,5                        

172,4                    1.066,8                1.033,5                

Kortfristede gældsforpligtelser
Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser -                           -                           1,3                        
Gældsforpligtelser 816,7                    36,1                      38,2                      
Gæld til moderselskab 92,7                      -                           -                           
Forudbetaling fra kunder 0,1                        0,1                        0,1                        
Gæld til leverandører 48,4                      36,5                      49,8                      
Selskabsskat 24,4                      43,5                      4,5                        
Øvrige gældsforpligtelser 71,5                      42,4                      57,3                      

1.053,8                158,6                    151,2                    

Gældsforpligtelser i alt 1.226,2                1.225,4                1.184,7                

Passiver i alt 1.337,1                1.299,1                1.278,6                 
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Egenkapitalopgørelse for perioden 1. september - 31. maj

 

1. sep. 2009 - 31. maj 2010

  

Aktie- Valutakurs- Overført Kapital og Minoritets
EUR mio. kapital regulering resultat reserver intereser I alt

Egenkapital 1. september 2009 135,5      (18,6)        (25,9)        91,0        2,8           93,8         

Periodens totalindkomst jf. opgørelse -               25,8          (9,2)           16,6        1,0            17,6         

Aktiebaseret vederlæggelse -               -               (0,1)           (0,1)        -               (0,1)          

Udbytte -               -               -                -              (0,4)           (0,4)          

Egenkapital 31. maj 2010 135,5      7,2           (35,2)        107,5      3,4           110,9       

1. sep. 2008 - 31. maj 2009

Aktie- Valutakurs- Overført Kapital og Minoritets
EUR mio. kapital regulering resultat reserver intereser I alt

Egenkapital 1. september 2008 135,2      (6,8)          (6,6)          121,8      3,4           125,2       

Periodens totalindkomst jf. opgørelse 0,2           (13,6)         (37,6)         (51,0)      0,1            (50,9)        

Aktiebaseret vederlæggelse -               -               0,1             0,1          -               0,1           

Udbytte -               -               -                -              (0,7)           (0,7)          

Egenkapital 31. maj 2009 135,4      (20,4)        (44,1)        70,9        2,8           73,7         

Aktionær i Chr. Hansen Holding A/S

Aktionær i Chr. Hansen Holding A/S
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Pengestrømsopgørelse for perioden 1. september - 31. maj

EUR mio. K3 2009/10 K3 2008/09 ÅTD 2009/10 ÅTD 2008/09

Resultat af primær drift 19,1               32,1               75,8               71,9               

Reguleringer 10,6               9,9                 31,5               30,0               
Ændring i arbejdskapital 21,5               13,3               (12,6)              (8,2)                
Renteindbetalinger -                     (4,1)                0,3                 0,7                 
Renteudbetalinger (10,2)              (10,2)              (31,7)              (39,4)              
Pengestrøm fra ophørte aktiviteter 0,4                 (0,7)                -                     (2,6)                
Betalte skatter (2,8)                (1,8)                (7,9)                (3,4)                
Pengestrøm fra driften 38,6               38,5               55,4               49,0               

Køb af virksomhed -                     -                     -                     (4,4)                
Ophørte aktiviteter (0,4)                -                     (0,4)                5,5                 
Investering i immaterielle anlægsaktiver (3,1)                (2,9)                (11,5)              (7,8)                
Investering i materielle anlægsaktiver (5,6)                (4,4)                (13,9)              (11,7)              
Salg af materielle anlægsaktiver -                     0,8                 -                     0,8                 
Pengestrøm fra investeringer (9,1)               (6,5)               (25,8)             (17,6)             

Fri pengestrøm 29,5               32,0               29,6               31,4               

Indfrielse af langfristede lånefinansering (2,5)                (23,3)              (45,2)              (38,6)              

Minoritetsinteresser, udbytte mv. -                     (0,5)                (0,4)                (0,7)                

Pengestrøm fra finansering (2,5)               (23,8)             (45,6)             (39,3)             

Periodens nettopengestrøm 27,0               8,2                 (16,0)             (7,9)               

Likvide beholdninger primo perioden 38,3               65,9               80,3               82,6               
Urealiseret valutakursgevinst/(tab) på likvide 
beholdninger 1,8                 (0,8)                2,8                 (1,4)                
Periodens nettopengestrøm 27,0               8,2                 (16,0)              (7,9)                
Likvide beholdninger 31. maj 67,1               73,3               67,1               73,3               
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Segment oplysninger

K3 2009/10

Cultures & 
Enzymes 

Health & 
Nutrition 

Colors & 
Blends Koncernen 

Resultatopgørelse

Ekstern omsætning 94,5                24,8                39,7                159,0              

13% 15% 37% 18%
Organisk vækst 8% 12% 38% 15%

EBITDA (f.s.p.) 34,8                9,9                  5,7                  50,4                
EBITDA margin (f.s.p.) (%) 37% 40% 14% 32%

Særlige poster (21,1)              

34,8                9,9                  5,7                  29,3                
EBITDA margin (%) 37% 40% 14% 18%

Af- og nedskrivninger (8,3)                (0,8)                (1,1)                (10,2)              

26,5                9,1                  4,6                  19,1                
EBIT margin (%) 28% 37% 12% 12%

ÅTD 2009/10

Cultures & 
Enzymes 

Health & 
Nutrition 

Colors & 
Blends Koncernen 

Resultatopgørelse

Ekstern omsætning 259,6              58,5                97,2                415,3              

7% 18% 16% 11%
Organisk vækst 7% 18% 23% 12%

EBITDA (f.s.p.) 96,1                19,2                14,6                129,9              
EBITDA margin (f.s.p.) (%) 37% 33% 15% 31%

Særlige poster (22,6)              

96,1                19,2                14,6                107,3              
EBITDA margin (%) 37% 33% 15% 26%

Af- og nedskrivninger (24,9)              (3,2)                (3,4)                (31,5)              

71,3                16,0                11,2                75,8                
EBIT margin (%) 27% 27% 12% 18%

31. maj 2010

Anlægsaktiver
Cultures & 
Enzymes 

Health & 
Nutrition 

Colors & 
Blends Koncernen 

550,9 77,7 0,0 628,6
Andre immaterielle anlægsaktiver 136,7 35,9 15,3 187,9
Immaterielle anlægsaktiver 687,6 113,6 15,3 816,5
Materielle anlægsaktiver 191,9 34,8 35,8 262,5
Anlægsaktiver i alt, eksl. udskudt skat 879,5 148,4 51,1 1.079,0

Varebeholdninger 34,5 10,2 29,0 73,7
Tilgodehavender fra salg 56,5 15,7 18,4 90,6
Gæld til leverandører (26,6)              (6,1)                (15,7)              (48,4)              
Nettoarbejdskapital 64,4 19,8 31,7 115,9

Investeret kapital 393,0 90,5 82,8 566,3
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EUR mio. K3 2008/09

Cultures & 
Enzymes 

Health & 
Nutrition 

Colors & 
Blends Koncernen 

Resultatopgørelse

Ekstern omsætning 83,8                21,5                29,0                134,3              

EUR vækst 7% 21% 4% 8%

EBITDA (f.s.p.) 30,6                7,5                  4,1                  42,2                
EBITDA margin (f.s.p.) (%) 37% 35% 14% 31%

Særlige poster (0,4)                 

EBITDA 30,6                7,5                  4,1                  41,8                
EBITDA margin (%) 37% 35% 14% 31%

Af- og nedskrivninger (7,6)                 (0,8)                 (1,3)                 (9,7)                 

EBIT 23,1                6,7                  2,8                  32,1                
EBIT margin (%) 28% 31% 10% 24%

ÅTD 2008/09

Cultures & 
Enzymes 

Health & 
Nutrition 

Colors & 
Blends Koncernen 

Resultatopgørelse

Ekstern omsætning 241,7              49,5                83,5                374,7              

EUR vækst 6% 27% 3% 8%

EBITDA (f.s.p.) 79,6                16,2                11,0                106,8              
EBITDA margin (f.s.p.) (%) 33% 33% 13% 29%

Særlige poster (5,2)                 

EBITDA 79,6                16,2                11,0                101,6              
EBITDA margin (%) 33% 33% 13% 27%

Af- og nedskrivninger (23,6)               (2,8)                 (3,3)                 (29,7)               

EBIT 56,1                13,3                7,6                  71,9                
EBIT margin (%) 23% 27% 9% 19%

31. maj 2009

Anlægsaktiver
Cultures & 
Enzymes 

Health & 
Nutrition 

Colors & 
Blends Koncernen 

Goodwill 529,8 72,3 0,0 602,1
Andre immaterielle anlægsaktiver 130,5 25,8 16,6 172,9
Immaterielle anlægsaktiver 660,3 98,1 16,6 775,0
Materielle anlægsaktiver 199,7 31,5 35,9 267,1
Anlægsaktiver i alt, eksl. udskudt skat 860,0 129,6 52,5 1.042,1

Varebeholdninger 32,4 8,2 21,6 62,2
Tilgodehavender fra salg 46,2 11,2 17,7 75,1
Gæld til leverandører (21,0)               (4,2)                 (11,3)               (36,5)               
Nettoarbejdskapital 57,6 15,2 28,0 100,8

Investeret kapital 387,8 72,5 80,5 540,8  
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Geografisk fordeling

Omsætning K3 2009/10 K3 2008/09 ÅTD 2009/10 ÅTD 2008/09

Danmark 2,8 1,4 6,2 4,5
Resten af Europa 82,0 72,5 210,9 204,8
Asien, Pacific & Mellemøsten 23,5 17,2 62,9 44,4
Nordamerika 34,0 30,9 88,1 81,2
Sydamerika 16,7 12,3 47,2 39,8
I alt 159,0 134,3 415,3 374,7

Anlægsaktiver, eksl. udskudt skat

Danmark 608,7 604,3
Resten af Europa 279,9 278,8
Asien, Pacific & Mellemøsten 14,5 11,1
Nordamerika 136,0 114,9
Sydamerika 39,9 33,0
I alt 1.079,0 1.042,1  
 
 
 
 
Bilag 9, Selskabsmeddelelser 
 
Nr. 1 Chr. Hansen offentliggør prospekt og fastlægger indikativt kursinterval i forbindelse med udbud af aktier 
 
Nr. 2 Chr. Hansen lukker udbud til private investorer i Danmark for beløb til og med DKK 3 mio. 
 
Nr. 3 Chr. Hansen fastsætter udbudskurs til DKK 90 pr. aktie i forbindelse med selskabets børsnotering og udbud af 
aktier 
 
Nr. 4  Finanskalender for regnskabsåret 2009/2010 
 
Nr. 5  Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen 
Holding A/S 
 
Nr. 6  Storaktionærmeddelelse fra BlackRock, Inc. 
 
Nr. 7  Registrering af kapitalforhøjelse gennemført 
 
Nr. 8  Storaktionærmeddelelse fra Financière Star 1 S.A. 
 
Nr. 9  Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen 
Holding A/S 
 
Nr. 10 Overallokeringsret udnyttet fuldt ud 
 
Nr. 11 Implementering af aktieoptionsprogram og indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og 
tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S 
 
Nr. 12 Det samlede antal stemmerettigheder og den samlede kapital i Chr. Hansen Holding A/S pr. 30. juni 2010 
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DISCLAIMER 
De værdipapirer, der udbydes, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933, med senere ændringer ("U.S. 

Securities Act") eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der sker registrering eller 
gives fritagelse fra registreringskravet i U.S. Securities Act og relevant værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA.  
 

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe, værdipapirer i USA. Oplysningerne i denne meddelelse 
udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe, ligesom de heri omtalte værdipapirer ikke vil blive solgt i USA eller i nogen 

jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan opfordring eller et sådant salg ville være ulovlig, inden registrering, fritagelse fra registrering eller 

kvalificering i henhold til værdipapirlovgivningen i enhver jurisdiktion. 
 

Der foretages ikke et offentligt udbud af værdipapirerne uden for Danmark. Ethvert udbud af værdipapirer, der kan anses for afgivet i henhold til 

denne meddelelse i ethvert EØS Medlemsland, der har implementeret Direktiv 2003/71/EF (benævnes sammen med alle gældende 
gennemførelsesbestemmelser i ethvert Medlemsland "Prospektdirektivet") er kun adresseret til og kun rettet mod kvalificerede investorer i det 

pågældende Medlemsland som defineret i Prospektdirektivet.  
Dette materiale udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien med forbehold for gældende lov eller 2) til personer, der har 
professionel erfaring inden for investeringsforhold, der falder inden for definitionen “investment professionals” i paragraf 19(5) i Financial Services 

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”) og 3) ‘high net worth entities’ og andre, til hvem det lovligt kan 

videreformidles, som defineret i paragraf 49(2) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under et “relevante personer”). Enhver investering 
eller investeringsaktivitet, som dette materiale vedrører, vil kun være tilgængelig for og vil kun blive indgået med, relevante personer. Personer, der 

ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold. 
 
Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn vedrørende den tidsmæssige placering af Udbuddet, udnyttelse af 

overallokeringsretten, afregning og levering af de Udbudte Aktier, Selskabets vækstmuligheder, Selskabets samarbejde med den Sælgende Aktionær, 

den Sælgende Aktionærs ejerinteresse i Selskabet, første handelsdag og Selskabets kapitalstruktur efter Udbuddets gennemførelse. Disse udsagn er 
baseret på de nuværende forventninger, der omfatter en række risici og usikkerheder, der kan betyde, at de faktiske resultater kommer til at afvige fra 

de forventede. Der findes en række faktorer, som kan bevirke, at de faktiske resultater og den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de resultater og 

den udvikling, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn, herunder, uden begrænsning: markedsforhold, Selskabets 
økonomiske stilling, pengestrømme og likviditet, ændrede virksomheds- eller andre markedsforhold samt den generelle økonomiske udvikling. Disse 

og andre faktorer vil kunne få negativ indvirkning på resultatet og den økonomiske effekt af de planer og begivenheder, der er beskrevet i 

dokumenterne og andre oplysninger, der er indeholdt heri. Fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dokumenterne eller andre oplysninger, der er 
indeholdt heri, som er baseret på historisk udvikling eller historiske aktiviteter, bør ikke tages som udtryk for, at en sådan udvikling eller sådanne 

aktiviteter vil fortsætte i fremtiden. Medmindre andet er bestemt ved lov, påtager Selskabet sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere eller revidere 

udsagn om fremtidige forhold, hverken som følge af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller i øvrigt. Investorer bør ikke lægge unødig stor 
vægt på fremadrettede udsagn, som alene gælder pr. datoen, hvor de fremsættes.  

 


