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NewCap Holding A/S - Årsrapport for 2010
Selskabets Årsrapport for 2010 offentliggøres hermed.
Årets resultat
Årets resultat af de fortsættende aktiviteter udgør før skat DKK -112 mio. mod
DKK -440 mio. i 2009. Dette resultat er bedre end forventet i forhold til tidligere udmeldte forventninger til
årets resultat, hvilket var estimeret til DKK -115 mio. til -125 mio.
før skat.
Baggrunden for det forbedrede resultat er en konstateret øget indtjening i de fortsættende svenske
datterselskabers forretningsområder. Ledelsen vurderer, at resultatet efter omstændighederne er
tilfredsstillende set i lyset af betydelige ekstraordinære omkostninger både i Danmark og Sverige som
konsekvens af Capinordic Bank A/S’ konkurs i februar 2010.
Det er ledelsens vurdering, at koncernens økonomiske situation er stabiliseret betydeligt, og at der efter
afvikling af koncernens investeringsaktiviteter samt en konsolidering og målrettet videreudvikling af de
svenske forretningsområder er skabt grundlag for forbedret indtjening i koncernen.
Fokus i 2010
Regnskabsåret 2010 har været et kritisk år for NewCap Holding koncernen som følge af Capinordic Bank
A/S´ konkurs. Fokus har været på afvikling af Koncernens danske aktiviteter, ligesom året har været præget
af en række nødvendige ledelsesmæssige ændringer.
Der er således afholdt betydelige ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fratræden af ledende
medarbejdere i både Danmark og Sverige, til advokatbistand, revisionsmæssige undersøgelser og
konsulentbistand m.v. Desuden er der udbetalt på en garanti, som moderselskabet forud for Capinordic
Bank A/S’ konkurs stillede overfor kunderne i bankens svenske filial, hvilket har påvirket resultatet negativt
med DKK 40 mio.

Som oplyst i Selskabsmeddelelse nr. 3 / 2011 er årets resultat ikke påvirket af hensættelser i forbindelse
med retssag anlagt af Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/S, men advokatomkostninger m.m. til
håndtering af retssagen er betydelige i både 2010 og 2011.
Det er i 2010 lykkedes at komme et væsentligt skridt videre i afviklingen af koncernens
investeringsaktiviteter, ligesom der er opnået en konsolidering af de svenske datterselskabers
forretningsområder. Det er på denne baggrund ledelsens vurdering, at Selskabet er nået langt i processen
for at sikre aktionærernes værdier, og denne proces vil fortsætte i 2011. Der er fortsat en række
udfordringer, herunder afklaring af om der rejses yderligere krav i relation til transaktioner foretaget i tiden
inden Capinordic Bank A/S’ konkurs.
Forventninger til 2011
Regnskabsåret 2011 vil være præget af den fortsatte tilpasning og omstrukturering af Koncernen, herunder
primært videreudvikling og eventuelt frasalg af de svenske forretningsområder.
Den langsigtede strategi, som også omfatter optimering af indtjeningen og likviditeten, forventes at få en
positiv effekt i 2011. På baggrund af den realiserede udvikling og fokus i 2011 forventes en væsentlig
forbedret indtjening, idet der dog også i 2011 forventes et underskud.

For yderligere information kan henvendelse rettes til direktør Peter Steen Christensen.

Med venlig hilsen
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