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Omstrukturering af SKAKO Concrete – årlige besparelser på DKK 6 mio.
“Vi vil nu tage et stort skridt i vores ambitiøse plan om at øge vores indtjeningsmarginer ved at opnå
væsentlige omkostningsbesparelser og samtidig understøtte vores fremtidige vækst. Vi vil lukke
SKAKO Concrete produktionen i Frankrig og i stedet gøre brug af samarbejdspartnere i europæiske
lavkostlande,” udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen og tilføjer, at det ingen indvirkning
har på forretningsområdet SKAKO Vibration.
Vi har defineret følgende strategiske tiltag, der skal iværksættes og gennemføres i fjerde kvartal 2017:
 Nedlukning af SKAKO Concrete produktionen i Lille, Frankrig.
 Salg af produktionsbygningen og den tilhørende grund i Lille, Frankrig.
 De samlede omstruktureringsomkostninger på ca. DKK 25 mio., som udelukkende påvirker Q4
2017, vil reducere vores omkostningsbase væsentligt og fra og med 2018 medføre årlige
besparelser på ca. DKK 6 mio. ud over fremtidige stordriftsfordele.
 Vi forventer, at resultat af primær drift (EBIT) i 2018 vil blive højere end i 2017. Vi forventer
derfor en fremgang på minimum de tidligere nævnte besparelser på DKK 6 mio.
Nedlukning af SKAKO Concrete produktionen i Lille, Frankrig
Vi vil lukke SKAKO Concrete produktionen i Lille, Frankrig. Den fremadrettede SKAKO Concrete
produktion vil i vid udstrækning ske ved brug af for koncernen velkendte samarbejdspartnere i
europæiske lavkostlande, mens montage og kvalitetstest vil blive udført i Danmark.
Som følge heraf afskediges alle SKAKO Concrete’s franske produktionsmedarbejdere. Vi er nået til
enighed om en aftale med de franske fagforeningsrepræsentanter samt de franske myndigheder. Der
er hensat til forventet kompensation til fratrædelsesordningerne.
Nedlukning af SKAKO Concrete produktionen i Frankrig vil ikke påvirke vores markedsrettede
aktiviteter i Frankrig. Det franske marked vil fortsat være et primært marked for SKAKO Concrete, og
vi fastholder en uændret bemanding i salgs- og servicefunktionerne i Frankrig.
Salg af produktionsbygningen og den tilhørende grund
Samtidig med nedlukningen af SKAKO Concrete produktionen i Frankrig igangsætter vi en salgsproces
af produktionsbygningen og den tilhørende grund. Produktionsbygningen og den tilhørende grund er
indregnet i balancen under ”Grunde og bygninger” med en værdi på DKK 32,6 mio. Baseret på
vurderinger indhentet fra to anerkendte lokale ejendomsmæglere vurderer vi, at et salg heraf vil
medføre et tab på DKK 5-10 mio. i forhold til den bogførte værdi. Salgsprocessen forventes afsluttet
inden for 12 måneder.
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Omstruktureringsomkostninger
I størrelse og omfang er de definerede tiltag mere vidtrækkende end de tiltag, vi normalt ville iværksætte
som en del af den daglige drift, og de samlede omstruktureringsomkostninger på ca. DKK 25 mio., som
udelukkende påvirker Q4 2017, vil reducere vores omkostningsbase væsentligt og fra og med 2018
medføre årlige besparelser på ca. DKK 6 mio. ud over fremtidige stordriftsfordele.
Af de samlede omstruktureringsomkostninger er halvdelen relateret til ikke-likviditetspåvirkende
forhold, primært relateret til nedskrivninger på produktionsbygningen og øvrige anlægsaktiver. Efter
salget af ejendommen forventes omstruktureringen dermed samlet at have en likviditetspositiv effekt.
Asset-Light setup
Når omstruktureringen er fuldt effektueret, vil vi have et Asset-Light setup, der sikrer en større
skalerbarhed og en markant forbedring i det forventede afkast af den investerede kapital.
Derudover vil vi have et centralt lager og logistik-setup i Danmark, der foruden en væsentlig reduktion
i vores omkostningsbase ligeledes forventes at reducere arbejdskapitalen samt sikre kortere
leveringstid.
Forventninger til fremtiden
2017: For 2017 fastholder vi vores forventninger om et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster
på DKK 17,5-22,5 mio. Særlige poster forventes at beløbe sig til DKK 25 mio.
2018: SKAKO oplever i øjeblikket en positiv markedsudvikling. På den baggrund forventer vi, at resultat
af primær drift (EBIT) i 2018 vil blive højere end i 2017. Vi forventer derfor en fremgang på minimum de
tidligere nævnte besparelser på DKK 6 mio.
SKAKO har betydelige ikke indregnede skatteaktiver, og den effektive skattesats i de kommende år
forventes at være i niveauet 0%.
Delårsrapport for tredje kvartal 2017
For årets første ni måneder af 2017 er det foreløbige resultat af primær drift (EBIT) på DKK 14,0 mio.
SKAKOs delårsrapport for Q1-Q3 2017 offentliggøres, i henhold til finanskalenderen, den 31. oktober
2017.
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