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Solid vækst i første kvartal 

Med en organisk vækst på 13% i de første tre måneder af regnskabsåret 2011/12 fortsætter Chr. 

Hansen sin profitable færd. 

 

"Regnskabsåret 2011/12 er startet positivt. Den organiske omsætningsvækst nåede op på 13% og 

med EBIT op 20%, resulterende i en EBIT-marginstigning på to procentpoint i forhold til 1. 

kvartal sidste år, fortsætter vi med at bevise vores forretningsmodels skalérbarhed. Samtidig har 

vi forøget vores investering i forskning og udvikling, hvilket understreger vores indsats for at 

bygge en stærk fremtid for Chr. Hansen.  

 

Verdensøkonomien er udfordrende, men det er opmuntrende at se styrken i vores vækstplatform 

med solide forbedringer på tværs af regioner og divisioner. Med de gode resultater i 1. kvartal 

fastholder vi vores forventningerne til året," siger adm. direktør Lars Frederiksen. 

 

 

Highlights 

• Omsætningen var EUR 168 mio., hvilket er en stigning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 

2010/11 

• Den organiske vækst var 13% 

• EBIT før særlige poster var EUR 41 mio., hvilket er en stigning på 20% sammenlignet med 1. 

kvartal 2010/11. EBIT-margin før særlige poster var 25% sammenlignet med 23% i 1. kvartal 

sidste år 

 

 

Forventninger 

• Forventningerne til 2011/12 er uændrede: Den organiske vækst forventes at ligge i niveauet 

7-10% (hvis man ser bort fra den påvirkning, som ændringerne i råvarepriserne på karmin har 

på salgspriserne), og EBIT-marginen før særlige poster ventes at ligge over 26% 

 

 

 

 

Venligst se årsrapporten for yderligere information. 

P R E S S E M E D D E L E L S E  
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Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: 

Lars Frederiksen, adm. direktør 

Telefon: 45 74 74 74 

 

Kristine Ahrensbach, kommunikationschef 

Telefon: 45 74 76 23 

Email: dkkah@chr-hansen.com 

 

 

Om Chr. Hansen 

Chr. Hansen er en global bioscience-virksomhed, som udvikler naturlige ingredienser til fødevare- og 
kosttilskudsbranchen, den farmaceutiske industri og landbrugssektoren. Vores produkter omfatter 
kulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver, og alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og 
udviklingskompetencer kombineret med betydelige investeringer i teknologi. Omsætningen i 
regnskabsåret 2010/11 var EUR 636 mio. Virksomheden er markedsførende inden for alle sine divisioner – 
Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Natural Colors – og har mere end 2.300 engagerede 
medarbejdere i over 30 lande. Chr. Hansen blev grundlagt i 1874 og er børsnoteret på NASDAQ OMX 
Copenhagen. Få yderligere oplysninger på www.chr-hansen.com. 


