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SELSKABSMEDDELELSE NR. 02-2022                            
 
 
SBS opdaterer estimater for salgspris for SBS Automotive og mulig nettoudlodning  
 
Scandinavian Brake Systems A/S (SBS) oplyste den 14. marts (selskabsmeddelelse nr. 1), at de ændrede markedsforhold efter Ruslands 
invasion af Ukraine ventes at få en ”væsentlig negativ påvirkning” på salgsprisen for SBS Automotive og aktionærernes mulige 
nettoprovenu efter salget. SBS skal hermed opdatere estimaterne for salgsprisen og den mulige nettoudlodning til aktionærerne: 
 

• Estimatet for mulig nettoudlodning til aktionærerne nedjusteres til i niveauet DKK 0 til DKK 4,7 pr. aktie mod før ”op til DKK 
15,6 pr. aktie”.  

 
Nedjusteringen af estimatet skyldes de markant ændrede markedsforhold efter Ruslands invasion af Ukraine. Det russiske marked 
tegnede sig i 2021 for ca. 20% af SBS Automotives omsætning og driftsindtjening inklusive salg til Hviderusland og Ukraine, som gik via 
salgskontoret i Moskva. I de reviderede estimater er der lagt til grund, at SBS Automotive ikke vil have noget salg til Rusland, 
Hviderusland og Ukraine i resten af 2022. Der er også lagt til grund, at den tabte omsætning kun i  mindre omfang kan erstattes af 
mersalg til andre markeder. 
 
De ændrede værdiansættelser af tilgodehavendet fra salget af SBS Automotive og resultateffekten af salget vil blive indarbejdet i SBS’ 
årsrapport for 2021, som offentliggøres den 4. april 2022.    
 
SBS solgte den 1. juli 2021 SBS Automotive til Borg Automotive, et selskab ejet af Schouw & Co. Parterne aftalte, at salgsprisen 
fastsættes og afregnes senest i 2. kvartal 2023 ved en earn-out model baseret på 5 x SBS Automotives EBITDA-resultat i 2022 reguleret 
for nettorentebærende gæld og med sædvanlige reguleringer af arbejdskapitalen. Modellen gav SBS adgang til at få del i de forventede 
forbedringer af SBS Automotives indtjening og frie pengestrømme i 2022 under Borg Automotives ejerskab.  
 
Ud af salgsprovenuet skal SBS indfri bank- og leasinggæld, dække transaktionsomkostninger og afholde omkostninger til drift og 
nedlukning, før nettoprovenuet kan besluttes udloddet til aktionærerne.  
 
Det skal understreges, at de nye estimater for salgspris og mulig nettoudlodning er behæftet med væsentlige usikkerheder, relateret 
til markedsforholdene og konsekvenserne af krigen i Ukraine.  
 
 
 
Yderligere oplysninger:  
Bestyrelsesformand Peter Eriksen Jensen og adm. direktør Mads Bonde, SBS Group. 
 


