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Bestyrelsen i Schouw & Co. har godkendt årsrapporten for 2016
Realiseret i 2016
 Omsætningen steg til 14,4 mia. kr. (2015: 12,6) med positiv effekt fra tilkøbte virksomheder
 EBIT steg til 1.038 mio. kr. (2015: 831), hvilket var bedre end forventet i løbet af året
 Pengestrøm fra drift steg til 1.598 mio. kr. (2015: 1.171)
 Resultat efter skat fra associerede virksomheder og joint ventures på 566 mio. kr. (2015: 86) primært
som følge af salget af aktierne i Kramp
 Den netto rentebærende gæld var et netto indestående på 1.028 mio. kr.
 Højt aktivitetsniveau med bl.a. køb af hydraulikvirksomheden Specma, køb af EMS-virksomheden
GPV, salg af koncernens aktier i Kramp, salg af Incuba Invests anparter i Scandinavian Micro
Biodevices, og en række betydelige kapacitetsinvesteringer i virksomhederne
 Afkastet af den investerede kapital (ROIC) steg for syvende år i træk og blev 20,2% ekskl. goodwill og
16,6% inkl. goodwill
Forventninger til 2017
 God aktivitet i de fleste markedssegmenter, men alle steder er der kamp om ordrerne
 Øgede ressourcer afsættes til at fremtidssikre koncernens virksomheder
 Forventningen for 2017 er en omsætning i størrelsesordenen 15,6 mia. kr. og et EBIT i intervallet 9401.060 mio. kr. Den samlede koncern forventer dog et EBIT i intervallets øvre halvdel.
 Udbyttet for 2016 foreslås øget med 20% til 12 kr. pr. aktie.
BioMar
BioMar realiserede lidt lavere omsætning, mens EBIT blev markant forbedret til 581 mio. kr. (2015: 447)
dels grundet operationelle forbedringer, dels grundet en række særlige forhold. BioMar forventer
omsætningsmæssig fremgang i 2017 og fremgang i resultat af den basale drift, men samlet EBIT under
det realiserede i 2016.
Fibertex Personal Care
Fibertex Personal Care har realisereret uændret omsætning med marginalt lavere EBIT. I 2017 forventes
omsætningen øget mens resultatet forventes at blive et interval omkring det realiserede EBIT i 2016.
Fibertex Nonwovens
Fibertex Nonwovens har realiseret fremgang i omsætning og EBIT. I 2017 forventes der fortsat fremgang
i omsætning med et resultat over det realiserede EBIT i 2016.
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Hydra/Specma
Den danske del af virksomheden har realiseret fremgang i omsætning og EBIT, hvortil kommer den
betydelige effekt fra købet af Specma. For 2017 øges omsætningsforventningen beskedent, mens
resultatet forventes at blive et interval omkring det realiserede EBIT i 2016.
GPV
GPV realiserede fremgang i omsætning og EBIT. GPV har med virkning fra 1. marts 2017 overtaget EMSvirksomheden BHE, som medvirker til at øge omsætningsforventningen for året, mens resultatet
forventes lidt under det realiserede EBIT i 2016 som følge af integrationsomkostninger.
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Schouw & Co. afholder telefonkonference for analytikere, medier, m.fl.
FREDAG DEN 10. MARTS 2017 KL. 09:00.
Deltagere i telefonkonferencen bedes benytte telefon +45 70 22 35 00 og deltagerkode 74540720#.
En ledsagende præsentation findes på www.schouw.dk.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.
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