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LOGSTOR skabte fortsatte resultater af turnaround-planen i 2015
LOGSTOR fortsatte med at skabe resultater af virksomhedens turnaround-plan i 2015 med fremgang i
driftsresultatet, en styrkelse af balancen og stærke pengestrømme.
LOGSTOR fastholdt koncernens markedsandel og skabte en omsætning på DKK 1.674 mio. i 2015 (DKK
1.798 mio.) i en periode med færre investeringer i industrien og et lavere aktivitetsniveau i markedet,
midlertidig mangel på råmateriale (polyethylen) til fremstilling af præ-isolerede rør samt en skærpelse af
LOGSTORs fokus på lønsomhed. På trods af nedgangen i omsætningen fasholdt LOGSTOR et driftsresultat
(EBITDA) på DKK 121 mio. (DKK 120 mio.), hvilket medførte fremgang i EBITDA-marginen til 7,2% (6,7%) i
takt med, at LOGSTORs transformationsprogram viste resultater.
Yves Paletta, President & CEO i LOGSTOR: “2015 var et udfordrende år for fjernenergiindustrien, og vi
imødegik udviklingen ved at træffe en række vanskelige beslutninger med henblik på at forbedre
effektiviteten og fastholde vores markedsposition. Omsætningen var påvirket af vanskelige
markedsforhold som følge af midlertidig råvaremangel og udskydelse af investeringer i
fjernenerginetværket fra energiselskaber og kommuner, som var påvirket af lave elpriser og hård
konkurrence fra andre leverandører i de fleste europæiske lande. Mens olieprisen hæmmede
investeringerne hos de fleste nationale og internationale olieselskaber, gjorde vores olie- og gasforretning det godt i 2015, hvor vi gennemførte flere store onshore og offshore projekter. Olie- og
gasmarkedet vil fortsat være meget volatilt i de kommende år. Med nye lovende produktlanceringer og
større projekter, som skal gennemføres onshore, offshore og downstream, er der fortsat positive udsigter
for LOGSTOR. Vi fortsætter vores turnaround-indsats i 2016 for at skabe en stærkere virksomhed og
lægge fundamentet for bæredygtig vækst.”
Afskrivninger udgjorde DKK 54 mio. (DKK 48 mio.), og de samlede finansielle omkostninger var DKK 29
mio. i 2015 (DKK 31 mio.). Den igangværende transformation af koncernen medførte frasalg af LOGSTORs
to kinesiske produktionsfaciliteter i løbet af 2015 med henblik på at fokusere virksomheden, mens den
stærke tilstedeværelse i Kina blev opretholdt med et 100% ejet datterselskab og gennem licensaftaler
med koncernens nuværende lokale partner. LOGSTOR havde engangsomkostninger på DKK 19 mio. (DKK
45 mio.) fra restrukturering forbundet med turnaround-indsatsen og et planlagt opkøb af svenske
Powerpipe Systems. Koncernen skabte et resultat før skat på DKK 19 mio. i 2015 (DKK -5 mio.). De frie
pengestrømme udgjorde DKK 41 mio. (DKK -20 mio.) som følge af en styrkelse af pengestrømme fra
driftsaktivitet på DKK 42 mio. og en forbedring af pengestrømme fra investeringsaktivitet på DKK 19 mio.
sammenlignet med 2014.

Henning Bejer Beck, CFO i LOGSTOR: “Vi har fokuseret virksomheden, men der er stadig plads til
forbedring, og vi fokuserer fortsat på at forbedre effektiviteten, optimere processerne og reducere
omkostningerne for at nå vores mål. I begyndelsen af 2016 indledte vi derfor næste fase af
effektivitetsforbedringerne, hvilket medførte en reduktion af vores funktionær-stab i de fleste af vores
enheder, økonomisk tilbageholdenhed i vores aflønning og løbende standardisering af interne processer
med henblik på at tilpasse LOGSTORs faste omkostninger til markedsforholdene.”
De svenske konkurrencemyndigheder (SCA) har gjort indsigelse imod det planlagte køb af svenskbaserede
Powerpipe Systems som meddelt den 12. februar 2016. LOGSTOR og sælgeren er dog uenige med SCA og
har besluttet i fællesskab at ansøge om godkendelse af transaktionen ved Stockholms byret. Det
forventes at tage 6-8 måneder at opnå godkendelse.
Ledelsen forventer en forbedring af lønsomheden i 2016 som følge af driftsforbedringer gennemført i
2015 og fortsat i 2016 i forbindelse med LOGSTORs transformationsprogram.
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Udvalgte hoved- og nøgletal
DKK mio.

2015

2014*)

Omsætning

1.674

1.798

EBITDA

121

120

EBITDA-margin, %

7,2

6,7

Engangsomkostninger

-19

-45

Finansposter, netto

-29

-32

Resultat før skat

19

-5

Resultat

0,4

-27,7

Egenkapital

117

113

Frie pengestrømme

41

-20

Nettorentebærende gæld

601

619

Samlet balance

1.113

1.184

*) Sammenligningstal for 2014 er justerede for at afspejle, at frasolgte aktiviteter er udskilt.

Om LOGSTOR
LOGSTOR er en ledende leverandør af præisolerede rørsystemer til energieeffektiv transport af væsker og
gasarter til fjernvarme, -køling og industrielle formål samt olie- og gasrørsledninger. Systemerne omfatter
fleksible og faste rør, samlinger, fittings og overvågning. LOGSTOR opfandt teknologien bag præisolerede
rør for flere end 50 år siden, og selskabet har siden da leveret over 185.000 km præisolerede rør.
LOGSTOR har hovedsæde i Løgstør, Danmark, og datterselskaber i Østrig, Kina, Finland, Frankrig, Tyskland,
Italien, Litauen, Holland, Polen, Rumænien, Rusland, Sverige og Schweiz samt et netværk af salgsagenter
og -kontorer. Koncernens otte fabrikker er beliggende i Danmark, Polen, Sverige, Finland og Rumænien
med supplerende mobile produktionsfaciliteter i Canada. Koncernen beskæftiger flere end 1.200
medarbejdere.
LOGSTOR er ejet af Tritons Fond III. Triton er et investeringsselskab, der investerer i mellemstore
virksomheder i Nordeuropa, Italien og Spanien. Triton fokuserer på virksomheder, som har potentiale til
at skabe bæredygtig, langsigtet værdi gennem skiftende konjunkturer og samarbejder tæt med ledelser
om at opnå dette mål. Tritons fonde har i øjeblikket investeringer i virksomheder i Østrig, Danmark,
Finland, Tyskland, Italien, Norge, Spanien, Sverige og Schweiz med en samlet omsætning på ca. EUR 13,3
mia. og flere end 59.000 medarbejdere.
www.logstor.com

