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Opjustering for 2016 og guidance for 2017 

Bestyrelsen skal hermed informere om positiv resultatudvikling i koncernens bestående svenske 
forretningsaktiviteter samt give en guidance for den forventede resultatudvikling i 2017. 
 
Opjustering / Tilfredsstillende resultatudvikling for 2016 
 
Selskabet fastholdte i forbindelse med halvårsregnskabet for 2016, jf. selskabsmeddelelse nr. 08 / 2016, den 
tidligere udmeldte forventning om et EBTDA for 2016 på DKK 20-30 mio., før minoritetsandele, eksklusiv 
indtjening fra tilkøb af nye virksomheder og omkostninger hermed. 
 
Som følge af forbedret indtjening i selskabets kapitalforvaltning samt effekt af koncernens tiltag om løbende 
effektivisering og optimering forventes nu en indtjening på ca. DKK 30-35 mio., før minoritetsandele, 
eksklusiv indtjening fra tilkøb af nye virksomheder og omkostninger herved. 
 
Den gennemførte investering i Cerberus AB forventes at påvirke EBTDA for 2016 negativt med SEK 5-10 
mio. (DKK 4-8), der skal fratrækkes ovenstående EBTDA. 
 
Afholdte omkostninger vedrørende sonderinger, undersøgelser og gennemførelse af tiltag om opkøb, 
forventes at udgøre ca. DKK 6 mio., der som tidligere oplyst ikke er indeholdt i ovenstående.  
 
Koncernens samlede indtjening før afskrivninger og skat forventes herefter at udgøre DKK 16-25. 
 
Guidance for 2017 
 
Den positive udvikling i koncernens bestående forretningsaktiviteter forventes at fortsætte i 2017, og 
bestyrelsen forventer på dette grundlag en samlet indtjening før afskrivninger og skat på DKK 16 – 30.  
 
Der er i den anførte guidance indregnet et forventet underskud fra de overtagne aktiviteter i Cerberus på 
SEK 24-33 (DKK 19-25). 
 
Udvikling i forretningssegmenter 
 

Indtjening *) i forretningssegmenter (DKK 
mio. – negative tal i parantes) 

Monyx Cerberus **) Ej fordelt/ 
Finansiering 

I alt 

2015 – Realiseret 30 n/a (6) 24
2016 – forventet 40 - 43 (4) - (8) (14) -(16)  16 - 25
2017 – Guidance 52 - 58 (19) - (25) (9) - (11) 16 - 30
*)   Indtjening udgør indtjening før afskrivninger, amortisering og skat, før fradrag af minoritetsandele 
**) Ej fordelt omfatter bl.a. koncernens holdingomkostninger, resultat af danske afviklingsaktiviteter samt akkvisitions- 
og finansieringsomkostninger 
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