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Meddelelse nr. 22/2012

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2012
Et tredje kvartal med tilfredsstillende omsætnings- og
indtjeningsvækst
I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af
periodemeddelelser aflægger Columbus A/S hermed periodemeddelelse for perioden 1.
januar – 30. september 2012 (9 måneder).
Selskabet har i årets første tre kvartaler realiseret en omsætning på DKK 651,9 mio. i
forhold til DKK 585,2 mio. i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 11,4%.
For 3. kvartal isoleret er omsætningen realiseret med DKK 191,2 mio. i forhold til DKK
162,8 mio. i 2011, svarende til en stigning på 17,4%. Omsætningsvæksten er primært
drevet af koncernens datterselskaber i Norge, UK samt USA.
EBITDA er for årets første tre kvartaler realiseret med DKK 20,7 mio. mod i samme
periode sidste år DKK 13,9 mio., svarende til en stigning på 48,9%. EBITDA er i 3. kvartal
realiseret med DKK 3,5 mio. – en stigning på 250% i forhold til sidste års DKK 1,0 mio.
Forbedringen i EBITDA er dels et resultat af den stigende omsætning samt det fortsatte
fokus på omkostningsreduktion.
De udmeldte forventninger til 2012 fastholdes, og Columbus forventer således fortsat en
omsætning i niveauet DKK 900 mio. og et EBITDA i niveauet DKK 50 mio.
Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder eller transaktioner, der væsentligt
påvirker selskabets finansielle stilling.
Vi fortsætter planmæssig eksekvering af Columbus15 strategien, herunder udbygning af
globale leverancemodeller med udgangspunkt i Indien. Derudover oplever Columbus en
betydelig stigning i salg af eget software, som et resultat af de distributions- og
kompensationændringer, der blev implementeret i starten af 2012.
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