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18. november 2016 

Meddelelse nr. 245 

 
 

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016/17 
 
Bestyrelsen for Rovsing A/S har i dag godkendt selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal (1. 
juli 2016 – 30. september 2016) for regnskabsåret 2016/17. Periodemeddelelsen er ikke 
revideret. 
 

De væsentligste begivenheder i 1. kvartal 2016/17 er: 

 

I første kvartal af 2016/17 fortsatte Rovsing den stærke omsætningsfremgang. Omsætningen 

steg med 61 % sammenlignet med samme periode sidste år.  

 

Q1 2016/17 var præget af fortsatte aktiviteter på større Power SCOE kontrakter og øget aktivitet 

på DSTE produkter og systemer. 

  

I august 2016, underskrev Selskabet en aftale om levering af stand-alone Solar Array Simulator 
(SAS) moduler til MetOp-SG satellit programmet. 
 
Rovsing fik OHB System i Bremen, Tyskland som ny kunde til sine standard produkter og indgår 
nu i OHB’s leverandørbase for fremtidige ESGE systemer. 
 
Rovsing underskrev i september 2016, en distributøraftale for det kinesiske fastlandsmarked 
med Shanghai Keliang Information Tech. & Eng. Co. Ltd (Keliang) for Rovsings PowerSCOE 
produkter  
 
Rovsing har opnået en kontrakt med ESA/ESTEC om at levere teknisk træning til et Galileo IOV 
EGSE system, som Rovsing tidligere har leveret til en af industriens hovedleverandører. 
 
Finansielle hovedpunkter Q1 2016/17: 

 

• Periodens omsætning blev DKK 9,0 mio. (Q1 2015/16: DKK 5,6 mio.) med et resultat af 
primær drift (EBITDA) på DKK minus 0,2 mio. (Q1 2015/16: DKK minus 0,1 mio.). EBIDTA er 
påvirket af betydelige investeringer i SAS og øget DSTE produktionsaktivitet samt 
vidensoverførsel (Jf. Årsrapport 2015/16). 
 

• Egenkapitalen udgør DKK 15,2 mio. (30/9 2015: DKK 25,9 mio.). 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Forventninger til hele regnskabsåret 2016/17 

 
For regnskabsåret 2016/17 bekræfter Rovsing sine forventninger om en omsætningen på 32-35 
mio. kr. og et forventet EBITDA på 0-2 mio. kr. 
 
Den meget store omsætningsvækst fortsætter med at udfordre likviditetssituationen i Rovsing. 
For at fortsætte og understøtte det fulde vækst potentiale af de øgede aktiviteter, vil Rovsing 
undersøge muligheden for at øge kapitalen via en rettet emission på op til 10 % af aktiekapitalen.   
 

 
Yderligere oplysninger 
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