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H1: Netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 71 (55) mio.



H1: EBTDA udgør DKK 13 (-2) mio.



H1: Resultat før skat DKK 2 (-13) mio.

Koncernens resultater
 Fokus i 1. halvår 2013 har været fortsat konsolidering, effektivisering, optimering og videreudvikling af de
svenske forretningsområder, bestående af Broker Services og Private Financial Services, herunder
styrkelse af distribution og evne til at levere konkurrencedygtigt afkast af forvaltning af kundernes
opsparing, håndtering af retssagen fra Finansiel Stabilitet A/S samt den fortsatte forenkling af den
danske datterselskabs- og omkostningsstruktur m.v.


På denne baggrund har Koncernen realiseret en væsentlig forbedret indtjening. Den positive udvikling
kan henføres til optimering og forbedring af forvaltning af kapital under forvaltning.

NewCap’s forretningsområder
 De svenske forretningsområder har i 1. halvår 2013 realiseret et resultat (EBTDA) på knap DKK 20 (12)
mio.


Den samlede forvaltede kapital (AUM) udgør pr. 30. juni 2013 SEK 23,3 (21,2) mia. Andelen af den
forvaltede kapital, der er placeret i egne fonde udgør SEK 17,8 (13,2) mia.

Broker Services, EBTDA for 1. halvår 2013 DKK 10 (5) mio.
 Broker Services oplever fortsat et svagt nettofald i antallet af kontrakter, men da der løbende opspares
nye midler har volumen målt i SEK været relativ konstant i perioden. Der er fortsat fokus på at vende
udviklingen, således at forretningsområdet oplever en positiv nettotilgang af kunder. Nysalget har
udviklet sig tilfredsstillende, men afgangen af kontrakter er fortsat for høj.


Broker Services har konstateret en stigning i omsætningen på DKK 8 mio. til DKK 41 (33) mio.

Private Financial Services, EBTDA 1. halvår 2013 DKK 10 (7) mio.



Private Financial Services netto rente- og gebyrindtægter er i 1. halvår 2013 steget med godt DKK 6
mio. til DKK 30 (24) mio.
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Øvrige forhold
 Retssagen som følge af Finansiel Stabilitet A/S´s stævning mod koncernselskaber er berammet til
behandling i Østre Landsret med start 1. oktober 2013. Der forventes at foreligge en dom primo 2014.
Øvrige begivenheder efter periodens udløb
 NewCap Holding A/S har indgået en aftale med fratrådt direktør i datterselskabet Monyx Financial Group
AB om køb af dennes aktier i selskabet.


NewCap Holding A/S har efter periodens udløb indfriet den sidste del af rentebærende gæld og i
forbindelse hermed fået frigivet aktiver stillet til sikkerhed herfor.



Et datterselskab i koncernen har afhændet ejendommen Bukdalsvej. Salget vil ikke påvirke årets resultat
for 2013.



NewCap Holding A/S har modtaget en udvidelse af den tidligere modtagne sigtelse om kursmanipulation
af særlig grov beskaffenhed, ved som juridisk person at have været medansvarlig for de af selskabets
tidligere direktør udførte handlinger.

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen
Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:
Peter Steen Christensen
Telefon: +45 2370 5885
E-mail: info@newcap.dk
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