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Selskabsmeddelelse nr. 3/2009

Den 4. marts 2009

Tilpasning af forventninger til regnskabsåret 2008
Capinordic A/S tilpasser sine forventninger for regnskabsåret 2008. Tilpasningen
foretages som konsekvens af den forværrede udvikling på de finansielle markeder i 4.
kvartal 2008, hvor kapitalmarkederne i stigende grad blev præget af immobilitet og
illikviditet. Dette har for Capinordic medført yderligere værdiforringelse af en række
aktivklasser.
I Koncernens 3. kvartalsmeddelelse blev forventningerne til Koncernens EBTDA meddelt
i intervallet DKK -50 mio. til DKK -100 mio. Disse forventninger var behæftet med en
større usikkerhed end sædvanligt.
Tilpasningerne kan primært henføres til kursreguleringer på handelsbeholdningen og
porteføljeinvesteringer, indtjeningen på Koncernens Investment Banking aktiviteter, samt
marginale tilpasninger i forhold til tabsreservationer på udlån.
Capinordic forventer nu et EBTDA på ca. DKK –150 mio. til DKK –160 mio.

Stigende aktivitetsniveau og kundetilgang
Markedsforholdene har på andre områder været fordelagtige for Capinordic, og
Koncernen har, som forventet, oplevet et stigende aktivitetsniveau i 2008 og har
realiseret sin forventning til netto rente- og gebyrindtægter i niveauet DKK 320-360 mio.
Koncernen har ligeledes realiseret sin forventning om en stigning i antallet af kundeaftaler
til samlet at modsvare ca. 220-230 tusinde kundeaftaler ultimo 2008.

Goodwill og andre immaterielle aktiver
Capinordic har tidligere meddelt en forventning om ekstraordinære nedskrivninger af
goodwill og andre immaterielle aktiver i niveauet DKK 100 mio.
På grund af de fortsat volatile kapitalmarkeder har Koncernen valgt at foretage yderligere
nedskrivninger af goodwill og andre immaterielle aktiver på DKK 170 mio. Koncernen
foretager i 2008 samlet af- og nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver med
ca. DKK 330 mio., svarende til ca. 25% af Koncernens samlede immaterielle aktiver
primo 2008.
Koncernens samlede aktiver udgør efter indregning af ovenstående DKK 3,2 mia., og
egenkapitalen udgør DKK 1,8 mia. Koncernens solvensprocent (eksklusiv immaterielle
aktiver) udgør 45%, hvilket er blandt de højeste for skandinaviske finansielle institutioner.
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Capinordic A/S offentliggør årsrapport for Koncernen den 23. marts 2009.

Med venlig hilsen

Lasse Lindblad
Administrerende direktør

For yderligere information kontakt venligst:
Administrerende direktør Lasse Lindblad
+45 8816 3000,
+45 4094 0708,
info@capinordic.com
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