
 

 

 

Selskabsmeddelelse nr. 5/2008 
Frederiksberg 
5. marts 2008 
 
Årsregnskabsmeddelelse for 2007 
 
Olicom A/S offentliggør i dag sin årsregnskabsmeddelelse for 2007. 
 

• På Selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 20. december 2007 blev der truffet 
beslutning om forhøjelse af Selskabets aktiekapital ved apportindskud og 
gældskonvertering for et beløb på nominelt 128.326 t.kr. til kurs pari, dvs. kr. 0,25 pr. 
aktie. Bestyrelsen fik endvidere bemyndigelse til at gennemføre en kontant 
kapitalforhøjelse på op til nominelt 86.832 t.kr. til kurs pari med fortegningsret for de 
nuværende aktionærer. 

 
• Olicom koncernens nettoresultat for 2007 var et underskud på 8.240 t.kr., hvilket er i 

overensstemmelse med det tidligere udmeldte forventede underskud ved aflæggelsen af 
regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal. Olicoms egenkapital ultimo 2007 var negativ med 
11.509 t.kr. 

 
• Selskabets årsregnskabsmeddelelse er udarbejdet med fortsat drift for øje. Dette er 

begrundet i den aftale, Selskabet i januar 2007 indgik med ADR Nr. 1904 ApS, der sikrer 
Selskabet den fornødne likviditet indtil den ovennævnte kapitalforhøjelse er gennemført. 
Selskabets ledelse vurderer, at Selskabet vil have den fornødne arbejdskapital til 
gennemførelse af den udmeldte strategi, når kapitalforhøjelsen er gennemført. 

 
Under forudsætning af at selskabet får tilført denne likviditet i forbindelse med den 
planlagte kapitalforhøjelse forventes det, at årsrapporten vil indeholde en 
revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. 

 
• Selskabet forventer i 2008 at realisere en negativ primær drift i niveauet 2,5 mio. kr. før 

værdiregulering af porteføljeinvesteringer og uden indregning af det planlagte 
apportindskud af en ejendomsportefølje. Forudsat at det forventede apportindskud af en 
ejendomsportefølje sker i marts 2008, forventes resultatet af primær drift før 
værdiregulering af investeringsejendomme af porteføljen i Olicoms ejertid at være positivt 
i niveauet 7,5 mio. kr. og selskabets samlede primære drift derfor i niveauet 5,0 mio. kr. 
Finansielle poster vil være negative med et beløb, der forventeligt er 0-4 mio. kr. højere 
end den primære drift, men opgørelsen heraf vil være afhængig af resultatet af den 
planlagte fortegningsemission samt af om de ligeledes apportindskudte optioner 
vedrørende to polske aktieinvesteringer udnyttes eller ej. Når fortegningsemissionen er 
gennemført, og når der er taget stilling til udnyttelse af optionerne, vil Selskabet give 
meddelelse om de på det nye grundlag reviderede forventninger til 2008. 
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HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 
--------------------------------------------------------------- 
Koncernregnskabets hoved- og nøgletal for 2004 - 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 
2003  er ikke direkte sammenlignelige med tallene for årene 2004 - 2007, idet tallene for disse år også indeholder tal fra 
porteføljeselskab, som er konsolideret fra og med 2004 samt at aktiver er overført til ikke-fortsættende aktivitet. 
Sammenligningstallene for 2004 er korrigeret i henhold hertil. 
   
Hovedtal (t.kr.): 2003 2004 2005 2006 2007
  
RESULTATOPGØRELSE  
Værdiregulering af 
  porteføljevirksomheder 4.035 -15.000 -57.501

 
5.140 

 
0

Resultat af ordinær primær 
drift 

-7.185 -22.385 -63.693 -329 
 

-4.738

Andre driftsindtægter 877 1.129 1.373 1.286 481
Andre driftsomkostninger 877 1.129 1.373 1.286 481
Kursgevinster og –tab, netto 306 286 -799 563 -128
Øvrige finansielle poster m.v. 1.470 267 -5.962 -6.399 -6.824
Ordinært resultat før skat -5.409 -21.832 -70.454 -6.165 

 
-11.690

Skat af årets resultat 0 0 0 0 0
Ordinært resultat efter skat -5.409 -21.832 -70.454 -6.165 

 
-11.690

Resultat af ikke-fortsættende 
  aktiviteter 14.623 -8.723 -28.074

 
-79.149 3.450

Årets resultat 9.214 -30.555 -98.528 -85.314 
 

-8.240

BALANCE  
Langfristede aktiver 130.490 77.871 46.952 23.196 24.338
Kortfristede aktiver 112.938 126.918 76.830 8.184 9.625
Samlede aktiver 243.428 204.789 123.782 31.380 

 
33.963

Egenkapital ultimo 236.591 176.170 82.045 -3.269 
 

-11.509

Langfristede forpligtelser 1.033 464 9.273 0 0
Kortfristede forpligtelser 5.804 28.155 32.464 34.649 45.466
  
MATERIELLE AKTIVER  
Køb af materielle aktiver, 
  brutto 129 16 0

 
67 0

  
NØGLETAL  
Indre værdi pr. aktie, ultimo 
(kr.) 

13,97 10,40 4,74 -0,19 -0,66

Aktiekurs, ultimo (kr.) 7,64 7,23 7,00 3,60 2,51
Egenkapitalforrentning (%) 4,0 -14,8 -76,3 -216,6 N/A
Earnings Per Share (EPS) (kr.) 0,54 -1,80 -5,69 -4,92 -0,47
Vægtet gennemsnitlig 
  udestående aktier 16.938 16.938 17.306

 
17.357 17.357

Antal medarbejdere, ultimo 6 5 4 4 2
 
Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings  “Anbefalinger og Nøgletal 2005”.  
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Olicom A/S i 2007 
 
Planlagt kapitalforhøjelse 
På Selskabets ekstraordinære generalforsamling d. 20. december 2007 blev der truffet 
beslutning om forhøjelse af Selskabets aktiekapital ved apportindskud og gældskonvertering for 
et beløb på nominelt 128.326 t.kr. til kurs pari, dvs. kr. 0,25 pr. aktie. Bestyrelsen fik endvidere 
bemyndigelse til at gennemføre en kontant kapitalforhøjelse på op til nominelt kr. 86.832 t.kr. til 
kurs pari med fortegningsret for de nuværende aktionærer.Såfremt Selskabet ikke ved denne 
fortegningsemission opnår et provenu på minimum 80.000 t.kr., vil der ske en yderligere 
gældskonvertering for et beløb på nominelt 3.962 t.kr. til kurs pari. 
 
Apportindskuddet, som udgør nominelt 100.000 t.kr., består af indskud af samtlige aktier i 
Castor Holding A/S, som er værdisat til 95.000 t.kr. og samtlige anparter i Nygade 29 – 39, Ikast 
ApS, som er værdisat til 5.000 t.kr., samt optioner på erhvervelse af kapitalandele i to polske 
ejendomsselskaber Universe Art Sp. z o.o. og Universe System Sp. z o.o. Optionerne er 
værdisat til 0 kr. 
 
De to danske selskaber ejer tilsammen erhvervsejendomme med en uvildig vurderet 
handlesværdi på ca. 300 mio. kr. De to polske ejendomsselskaber ejer igangsatte 
ejerlejlighedsprojekter i Krakow i Polen omfattende godt 600 lejligheder, hvoraf over 200 
lejligheder på nuværende tidspunkt er solgt. Projekterne forventes at være fuldt færdigbyggede 
og solgt i 2011. Det er planlagt, at der løbende udloddes udbytte til aktionærerne i de polske 
ejendomsselskaber i takt med, at større etaper af byggeriet er solgt og likviditetsmæssigt 
afsluttet. 
 
Efter gennemførelse af de ovenfor beskrevne kapitalforhøjelser vil Olicom’s fremtidige 
hovedaktivitet være ejendomsinvestering og ejendomsudvikling. Den hidtidige ventureaktivitet vil 
blive afviklet, idet dog de eksisterende porteføljeselskaber vil forblive i Selskabets eje indtil 
naturlig exit. 
 
Ventureportefølje 
 
Ved udgangen af 2007 bestod Selskabets portefølje af 3 virksomheder, der alle ejes af 
Kommanditselskabet.  
 
Kommanditselskabet af 21. juli 2005 
Selskabet indgik medio 2005 et samarbejde med ventureselskabet IVS A/S omkring nogle af 
Selskabets porteføljeselskaber. I løbet af 2005 blev henholdsvis LH Comlog A/S, Scalado AB 
samt Hymite A/S derfor overført til Kommanditselskabet af 21. juli 2005. Ultimo 2007 var 
Selskabets ejerandel på 28,2% af Kommanditselskabet, hvis formål er at videreudvikle de 
foretagne investeringer. 
 
Kommanditselskabet har med udgangen af 2007 følgende porteføljeselskaber: 
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Hymite A/S 
Hymite udvikler og markedsfører teknologier og produkter til hermetisk indkapsling af 
halvlederkomponenter, optiske komponenter og MEMS (Microelectromechanical systems) 
integrerede kredsløb. Anvendelsesområderne er bl.a. LED (lysdioder). Hymite har indgået flere 
kommercielle aftaler om udvikling af prototyper, som forventes senere at føre til egentlige 
volumenaftaler alternativt licensaftaler, hvor kunden selv forestår volumenproduktionen. I 2007 
mere end fordoblede Hymite sin omsætning, der dog stadigt ligger på et lavt niveau, idet kun få 
projekter har nået produktionsfasen. I 2007 gennemførte Hymite en ny investeringsrunde på 30 
mio. kr. med deltagelse af eksisterende investorer herunder tysk/amerikanske Techno Venture 
Management og svenske InnovationsKapital. Også Kommanditselskabet deltog i investeringen 
finansieret af et nyt kapitalindskud fra IVS. 
 
LH Comlog A/S 
Comlog er en mobil datateknologivirksomhed, som udvikler og markedsfører flådestyrings-
systemer for vognparker. Comlog har udviklet en række mobile dataterminaler baseret på GSM 
og GPRS mobil datateknologi og GPS – det satellitbaserede globale positioneringssystem. 
GSM/GRPS-teknologien gør, at terminalerne kan sende og modtage data i det meste af verden, 
og GPS-systemet sætter terminalerne i stand til at bestemme deres egen geografiske position 
med få meters nøjagtighed. I 2007 realiserede Comlog kun en mindre omsætningsfremgang, 
hvilket skyldes visse indkøringsproblemer med en ny produktgeneration. Disse problemer er nu 
løst, og en væsentlig omsætningsfremgang forventes derfor i 2008. Comlog har i 2007 fået 
tilført 8 mio. kr. i form af konvertible lån, som er ydet af Kommanditselskabet finansieret af et nyt 
kapitalindskud fra IVS. 
 
Scalado AB 
Scalado, der er beliggende i Lund, Sverige, har udviklet og patenteret software indenfor 
præsentation og overførsel af digital billedinformation uafhængig af kommunikationsteknologien. 
Som følge af den hurtige udbredelse af kameraer i mobiltelefoner besluttede Scalado i 2003 at 
fokusere på dette marked, idet selskabets teknologi er særdeles velegnet til at understøtte 
anvendelsen af kameraer i mobiltelefoner samt til anvendelse på andre håndholdte enheder. 
Scalado’s teknologi løser problemerne med båndbredden ved billedoverførsel samt CPU- og 
hukommelsesproblemerne på håndholdte enheder. Scalado har indgået aftaler med flere 
fabrikanter af mobiltelefoner, såsom Nokia, SonyEricsson, Samsung og flere andre. Scalado fik 
i 2007 en omsætningsfremgang på mere end 100% og yderligere omsætningsfremgang 
forventes i 2008. Scalado fik i 2007 tilført ca. 8 mio. kr. i ny aktiekapital ligeligt finansieret af 
svenske Industrifonden og Kommanditselskabet. Olicom foretog i den anledning et nyt kapital 
indskud i Kommanditselskabet på 1,4 mio. kr. 
 
Bestyrelse og direktion 
 
Som led i forberedelserne til Selskabets fremtidige aktiviteter indenfor ejendomsinvestering og 
ejendomsudvikling afholdt Selskabet en ekstraordinær generalforsamling d. 26. februar 2008, 
hvor der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Kren Erik Nielsen og Kaj Egon Hansen. 
 
Per Brøndum Andersen tiltrådte som administrerende direktør d. 1. september 2007. Boje 
Rinhart forventes at fratræde sin direktionspost d. 30. april 2008. 
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Regnskabskommentarer 
 
Resultat af ordinær primær drift 
Resultatet af Selskabets ordinære primære drift var negativt med 4.738 t.kr. Der har ikke i året 
været grundlag for at foretage værdireguleringer af porteføljevirksomheder, og beløbet vedrører 
således alene Selskabets administrationsomkostninger, der i 2006 var 5.469 t.kr.. 
 
Finansielle poster 
Selskabet havde i 2007 en nettofinansieringsudgift på 6.953 t.kr. kr. mod 5.836 kr. året før. 
 
Skat af årets resultat 
Årets resultat udløser ikke skat. 
 
Resultat af ikke-fortsættende aktiviteter 
Selskabet havde et overskud på 3.451 kr. vedrørende ikke-fortsættende aktiviteter. Dette 
skyldes primært refusion af told og sagsomkostninger i forbindelse med en vunden retssag  om 
Selskabets import af netværkskort sidst i 1990’erne. 
 
Årets resultat 
For 2007 blev Selskabets nettoresultat et underskud på 8.240 kr., hvilket er i overensstemmelse 
med det udmeldte forventede resultat ved aflæggelsen af 3. kvartals regnskabsmeddelelse i 
2007. 
 
BALANCE 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Kapitalandele i porteføljevirksomheder udgør 24.245 t.kr. Der er i året foretaget en 
opfølgningsinvestering i Scalado på 1.410 t.kr. 
 
Likvider 
Ultimo 2007 udgjorde de likvide beholdninger 10 t.kr. 
 
Egenkapital 
Selskabets egenkapital var ved udgangen af 2007 negativ med 11.509 t.kr.  
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Forventninger til 2008 
 Selskabet forventer i 2008 at realisere en negativ primær drift i niveauet 2,5 mio. kr. før 
værdiregulering af porteføljeinvesteringer og uden indregning af det planlagte apportindskud af 
en ejendomsportefølje. Forudsat, at det forventede apportindskud af en ejendomsportefølje sker 
i marts 2008, forventes resultatet af primær drift før værdiregulering af investeringsejendomme 
af porteføljen i Olicoms ejertid at være positivt i niveauet 7,5 mio. kr. og selskabets samlede 
primære drift derfor i niveauet 5,0 mio. kr. Finansielle poster vil være negative med et beløb, der 
forventeligt er 0 - 4 mio. kr. højere end den primære drift, men størrelsen heraf vil være 
afhængig af resultatet af den planlagte fortegningsemission samt af, om de ligeledes 
apportindskudte optioner vedrørende to polske aktieinvesteringer udnyttes eller ej. Når 
fortegningsemissionen er gennemført, og når der er taget stilling til udnyttelse af optionerne, vil 
Selskabet give meddelelse om de på det nye grundlag reviderede forventninger til 2008. 
 
Udviklingen i 2008 
Selskabet har i 2008 arbejdet på at gennemføre de beslutninger vedr. kapitalforhøjelser, der 
blev truffet på den ekstraordinære generalforsamling d. 20. december 2007. 
 
Som led i forberedelserne til gennemførelse af Selskabets fremtidige aktiviteter indenfor 
ejendomsinvestering og ejendomsudvikling afholdt Selskabet en ekstraordinær 
generalforsamling d. 26. februar 2008, hvor der blev valgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Kren 
Erik Nielsen og Kaj Egon Hansen. 
 
Udbytte 
Det foreslås, at der ikke bliver udbetalt udbytte for 2007. 
 
Årsrapport 
Selskabets danske årsrapport forventes at foreligge den 22. april 2008. Denne 
årsregnskabsmeddelelse og årsrapporten vil blive tilgængelig på Olicoms web adresse: 
www.olicom.com. 
 
Generalforsamling 
Den ordinære generalforsamling i Olicom A/S afholdes hos Philip & Partnere, Vognmagergade 
7, København, tirsdag den 29. april 2008 kl. 11.00. 
 
Bilag 
Resultatopgørelse, balance, specifikation af egenkapitalens udvikling samt 
pengestrømsopgørelse for koncernen er vedlagt som bilag. 
 
Udsagn om fremtiden 
Denne pressemeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, der er underkastet risici og 
usikkerhed, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger fra de forudsete resultater. 
 
Frederiksberg, den 5. marts 2008 
 
Bestyrelsen 
 
 
Om Olicom 
Yderligere information kan findes på websiden www.olicom.com. 
 
For yderligere information kontakt venligst adm. dir. Per Brøndum Andersen, tel. +45 4527 0000 eller  
e-mail pba@olicom.com. 
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K O N C E R N E N 
RESULTATOPGØRELSE   1. januar - 31. december 2007 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

 2006 
kr. 1.000 

2007 
kr. 1.000 

   
Værdiregulering af porteføljevirksomheder....................... 5.140 0 
Administrationsomkostninger............................................    5.469    4.738
   
RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT.................... -329 

 
-4.738 

   
Andre driftsindtægter ........................................................ 1.286 481 
Andre driftsomkostninger..................................................    1.286      481
   
   
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR RENTER .............. -329 

 
-4.738 

   
Finansieringsindtægter ..................................................... 617 472 
Finansieringsomkostninger............................................... 7.016 7.296 
Kursgevinster og –tab, netto.............................................      563     -128
   
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT .................................. -6.165 

 
-11.690 

   
Skat af årets resultat.........................................................            0            0
   
   
ORDINÆRT RESULTAT AF FORTSÆTTENDE 
AKTIVITETER.........................................................................

 
  -6.165 

 

 
 -11.690

   
Resultat før skat af ikke-fortsættende aktiviteter............... -79.149 3.450 
Skat af resultat af ikke-fortsættende aktiviteter.................            0            0
   
   
RESULTAT AF IKKE-FORTSÆTTENDE 
AKTIVITETER ................................................................

 
  -79.149

 
    3.450

   
   
ÅRETS RESULTAT .................................................................   -85.314 

 
   -8.240 

Resultat pr. aktie (EPS) og udvandet ..............................   -4,92 
 

-0,47 

Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie og udvandet   -0,36 -0.67 
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K O N C E R N E N 
BALANCE pr. 31. december 2007 
-------------------------------------------- 

 2006 
kr. 1.000

2007 
kr. 1.000 

AKTIVER   
   
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .........................         53         28
   
MATERIELLE AKTIVER ..................................................         53         28
   
Kapitalandele i porteføljevirksomheder.......................... 23.078 24.245 
Kapitalandele i associerede virksomheder ....................         65         65
   
FINANSIELLE AKTIVER ..................................................  23.143 24.310
   
LANGFRISTEDE AKTIVER..............................................  23.196 24.338
   
Tilgodehavender hos porteføljevirksomheder................ 7.895 8.162 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ................. 66 0 
Deposita og forudbetalte omkostninger .........................     205  1.453
   
KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER.......................  8.166  9.615
   
   
LIKVIDE BEHOLDNINGER..............................................       18       10
   
AKTIVER BESTEMT FOR SALG.....................................         0         0
   
KORTFRISTEDE AKTIVER..............................................   8.184   9.625
   
AKTIVER I ALT...................................................................  31.380 

 
 33.963 
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K O N C E R N E N 
BALANCE pr. 31. december 2007 
-------------------------------------------- 
 

 2006 
kr. 1.000 

2007 
kr. 1.000 

   
PASSIVER   
   
Aktiekapital ........................................................................ 4.339 4.339 
Overførsel til næste år .......................................................  -7.608 -15.848
   
EGENKAPITAL ........................................................................  -3.269 

 
-11.509

   
Leverandører af varer og tjenesteydelser .......................... 1.588 1.679 
Selskabsskat ..................................................................... 0 0 
Pengeinstitut...................................................................... 209 4.710 
Pengekreditorer ................................................................. 28.017 35.591 
Anden gæld .......................................................................    4.835    3.492
 34.649 45.472 
   
KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER ...................................  34.649  45.472
   
FORPLIGTELSER I ALT ........................................................  34.649  45.472
   
   
PASSIVER I ALT ......................................................................  31.380 

 
 33.963 
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K O N C E R N E N 
EGENKAPITALOPGØRELSE 
----------------------------------------- 
 
 
  

 
 
 
 
 

Aktie- 
kapital 

 
 
 
 
 

Overførsel 
til 

næste år

 
 
 
 
 
 
 

I alt 
    
Saldo pr. 1. januar 2006 ............................ 4.339 77.706 82.045 
Årets resultat ............................................. ______  -85.314 

 
 -85.314

    
Saldo pr. 1. januar 2007 ............................    4.339 -7.608 

 
-3.269 

 
Årets resultat  -8.240 -8.240 
 
Saldo pr. 31. december 2007 

 
4.339 

 
-15.848 

 
-11.509 

 
 
Aktiekapitalen består af 17.357.295 aktier a kr. 0,25; i alt kr. 4.339.324. Selskabet 
besidder ingen egne aktier. 
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K O N C E R N E N 
PENGESTRØMSOPGØRELSE 
------------------------------------------ 

 2006 
kr. 1.000 

2007 
kr. 1.000 

   
Årets resultat ....................................................................... -85.314 -8.240 
Reguleringer ........................................................................ 63.137 

 
359 

Ændring i driftskapital:   
 Ændring i tilgodehavender m.v....................................... 3.978 -1.449 
 Ændring i leverandørgæld og anden gæld ..................... -741 -1.252 
   
Pengestrømme fra drift før finansielle poster....................... -18.940 -10.582 
   
Renteindbetalinger og lignende, netto .................................  -1.882       -86
   
Pengestrømme fra driftsaktivitet...................................... -20.822 -10.668
   
Investeringer, netto.............................................................. -3.520 -1.410 
Udlån til porteføljevirksomheder .......................................... -2.199 0 
Salg af aktiviteter ................................................................. 2.125 0 
Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar....................        -67           0
   
Pengestrømme fra investeringsaktivitet..........................  -3.661  -1.410
   
Etablering af kortfristet gæld................................................ 21.179 12.070 
Etablering af langfristet gæld ...............................................  -9.273           0
   
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ........................  11.906 12.070
   
Ændring af likvider ............................................................ -12.577 -8 
Likvider 1. januar ................................................................. 12.595        18
   
Likvider 31. december.......................................................         18         10
   
Likvide beholdninger pr. 31. december iflg. balancen ...         18         10
  

Olicom A/S, Rahbeks Allé 21, DK-1801 Frederiksberg 
Tel. +45 4527 0000 

info@olicom.com - www.olicom.com 
CVR No. 76 80 00 14 
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