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Reykjavík, 3. maí 2006 
Fréttatilkynning 

 
 
 
 
Helstu niðurstöður fyrsta ársfjórðungs 
 
• Sala var 60 milljónir Bandaríkjadala (3,9 milljarðar íslenskra króna*), jókst um 93% mælt í Bandaríkjadölum 

• Söluaukning vegna innri vaxtar var 12%  

• Pro forma söluaukning var 11% 

• Einskiptiskostnaður í tengslum við kaup á Innovation Sports, Inc. var 3 milljónir dala 

• Afskriftir óefnislegra eigna í tengslum við fyrirtækjakaup síðustu missera námu 2,9 milljónum dala 

• Hagnaður fyrir afskriftir, vexti og skatta (EBITDA), að undanskildum einskiptiskostnaði, var 11,6 milljónir dala 

(757 milljónir íslenskra króna*), jókst um 110% 

• EBITDA hlutfall, að undanskildum einskiptiskostnaði, var 19,3% samanborið við 17,8% á fyrsta ársfjórðungi 2005 

• Hagnaður tímabilsins, að undanskildum einskiptiskostnaði og afskriftum óefnislegra eigna, var 4,1 milljónir dala 

(267,6 milljónir íslenskra króna*), hækkaði um 30% milli ára. Hagnaður tímabilisins án leiðréttingar fyrir 

einskiptiskostnaði og niðurfærslu óefnislegra eigna var 571 þúsund dalir.  

• Hagnaður á hlut, að undanskildum einskiptiskostnaði og afskriftum óefnislegra eigna, var 1,07 bandarísk sent,  

hækkaði um 6% milli ára. Hagnaður á hlut án leiðréttingar fyrir einskiptiskostnaði og niðurfærslu óefnislegra eigna 

var 0,15 bandarísk sent. 

 
 
Jón Sigurðsson, forstjóri: 
 
“Ég er sáttur við þessa niðurstöðu. Hún er í efri mörkum þess sem stjórnendur fyrirtækisins gerðu ráð fyrir, þó svo að 
einskiptiskostnaður vegna fyrirtækjakaupa setji mark sitt á uppgjörið. Samþætting og endurskipulagning gengur 
samkvæmt áætlun og fyrstu samlegðaráhrifa er farið að gæta, þó svo að þau muni fyrst hafa veruleg áhrif árið 2007. 
Við stefnum ótrauð að þeirri framtíðarsýn okkar að verða í sama forystuhlutverki á sviði stuðningstækja og við höfum 
þegar náð á sviði stoðtækja. Við náðum metnaðarfullum innri vexti á sviði stoðtækja á sama tíma og við höfum verið 
að byggja upp markaðshlutdeild í spelku- og stuðningsvörugeiranum sem vegur nú yfir 50% af heildarsölu okkar. 
Tæknileg forysta okkar kom skýrt fram þegar við kynntum til sögunnar rafeindastýrðu vörurnar Power Knee og Proprio 
Foot. Framtíðarsýn okkar er skýr og sóknaráætlun liggur ljóst fyrir. Við munum halda áfram að bæta núverandi 
starfsemi auk þess að leita ytri tækifæra til að ná markmiðum okkar.” 
 

 

* Samkvæmt reikningsskilareglum miðast umreikningur rekstrarliða milli gjaldmiðla við meðalgengi rekstrartímabils. Við umreikning úr 
Bandaríkjadölum yfir í íslenskar krónur fyrir fyrsta ársfjórðung er notað meðalgengi 65,26 ISK/USD. Við umreikning efnahagsliða er 
notað gengi í lok mars 70,87 ISK/USD. 
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Rekstrarniðurstöður fyrsta ársfjórðungs 
  
Eftirfarandi eru helstu niðurstöður rekstrar fyrsta ársfjórðungs 2006. Sérstaklega er gerð grein fyrir einskiptiskostnaði 
vegna kaupa á Innovation Sports, Inc. þann 18. janúar 2006. Innovation Sports sérhæfir sig í hönnun og framleiðslu á 
liðbandaspelkum og styrkir sem slíkt stöðu fyrirtækisins á stuðningstækjamarkaðinum. 

Rekstrarreikningur   
1. ársfjórðungs 2006 (þús. USD) 

1. ársfj.  
2006 

Leiðr. 
v/einsk. 
kostn. & 
niðurf. 

1.ársfj. 
2006 
leiðr. 

%  af 
sölu 

1. ársfj. 
2005 

%  af 
sölu 

 
 

Breyt. 

                

Sala 60.034   60.034 100% 31.150 100% 93% 

Kostnaðarverð seldra vara -24.078   -24.078 -40% -12.501 -40% 93% 

Framlegð 35.956   35.956 60% 18.649 60% 93% 

                

Aðrar rekstrartekjur 54   54 0% 76 0% -29% 

Sölu- og markaðskostnaður -16.009 1.632  -14.337 -24% -6.993 -22% 129% 

Þróunarkostnaður -4.699 991  -3.708 -6% -2.435 -8% 93% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður -8.542 232  -8.310 -14% -4.896 -16% 74% 

Kostnaður vegna endurskipulagningar -3.000 3.000 0 0% 0 0%   

 Rekstrarhagnaður 3.760   9.615 16% 4.401 14% 54% 

                

Fjármunatekjur/(fjármagnsgjöld) -4.921   -4.921 -8% -411 -1% 1097% 

Hagnaður/(tap) fyrir tekjuskatt -1.161   4.694 8% 3.990 13% -54% 

        

Tekjuskattur 1.732 -2.311 -579 -1% -817 -3% -166% 

Hagnaður tímabilsins 571   4.115 7% 3.173 10% -25% 

                

EBITDA 8.594   11.594 19% 5.533 18% 110% 
 
Sala á fjórðungnum var 60 milljónir Bandaríkjadala, sem er 93% aukning frá fyrsta fjórðungi ársins 2005, mælt í 
dölum. Vöxtur í staðbundinni mynt nam 96%. Innri vöxtur var 12%, sem þýðir að markmiði fyrirtækisins um vöxt öðru 
hvoru megin við 10% var náð. Pro forma söluaukning, að meðtöldum Royce Medical, Innovation Sports og IMP, nam 
tæpum 11%. Áhrif vegna þróunar á gengi erlendra gjaldmiðla voru neikvæð um rúmlega 1 milljón dala, eða sem 
nemur 1,7% af heildarsölu. Áhrif þessi eru mestmegnis tilkomin vegna styrkingar evru og sænskrar krónu gagnvart 
Bandaríkjadal.  

Vöruflokkar 

Sala á spelkum og stuðningsvörum nam 32,7 milljónum Bandaríkjadala og vó yfir 54% af heildarsölu sem er 355% 
aukning frá sama tímabili árið á undan. Skipting sölu milli stoðtækja annars vegar og spelkna og stuðningsvara hins 
vegar var þessi: 

 
Þús. USD 

1. ársfj.  
2006 

1. ársfj.  
2005 

 
Breyting 

Stoðtæki 26.892 23.722 13% 

Spelkur og stuðningsvörur 32.692 7.183 355% 

Annað 450 245 84% 

Samtals 60.034 31.150 93% 
 

Markaðssvæði 

Dreifing sölu eftir markaðssvæðum var sem hér segir: 

Þús. USD 
1. ársfj.  

2006 
1. ársfj.  

2005 
Breyting í 

USD 

Breyting í 
staðbundinni 

mynt 

Norður Ameríka 36.488 16.201 125% 124% 

Evrópa (án Norðurlanda) 14.773 8.339 77% 86% 

Norðurlönd 4.952 4.742 4% 14% 

Aðrir markaðir 3.821 1.868 104% 104% 

Samtals 60.304 31.150 93% 96% 
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Vöxtur var áfram öflugur í Norður-Ameríku, stærsta markaði samstæðunnar, með söluaukningu um 125% frá fyrsta 
fjórðungi 2005. Innri vöxtur losaði 15%. 

Aukning sölu á Evrópska markaðnum var 51%, mælt í Bandaríkjadölum og 60% mælt í staðbundinni mynt. Innri 
vöxtur nam 11% mælt í staðbundinni mynt. 

Fjórðungurinn var einnig hagstæður á öðrum alþjóðlegum mörkuðum sem uxu um 104% frá fyrsta fjórðungi 2005. 

Framlegð var rétt undir 60% af sölu, nánast sú sama og á fyrsta fjórðungi 2005. Framlegð af sölu á Royce Medical 
vörum vegur til hækkunar á heildarframlegð en sú framlegðaraukning jafnast út vegna lægri framlegðar af sölu á 
vörum IMP og Innovation Sports.  

Rekstraragjöld 

Niðurfærsla óefnislegra eigna vegna kaupa á Royce Medical, IMP, og nú síðast á Innovation Sports, hafa áfram veruleg 
áhrif á rekstrarhagnað og á hagnað tímabilsins, þótt að þær hafi ekki áhrif á sjóðstreymi og hagnað fyrir afskriftir, 
vexti og skatta (EBITDA). Niðurfærslan á fyrsta fjórðungi nam 2,9 milljónum Bandaríkjadala, og lækkaði hlutfall 
rekstrarhagnaðar af sölu um 4,8 prósentustig og hlutfall hagnaðar af sölu um 2,9 prósentustig. Upphæðin skiptist á 
einstaka rekstrarliði sem hér segir: 

 
Kostnaðarliður Upphæð í milljónum USD Niðurfærsla sem hlutfall 

af sölu 
Sölu- og markaðskostnaður 1,63 2,7% 

Þróunarkostnaður 0,99 1,7% 

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 0,23 0,4% 

Samtals 2,85 4,8% 

 
Niðurfærsla óefnislegra eigna vegna nýlegra fyrirtækjakaupa heldur áfram næstu 4-5 árin. 

Sölu- og markaðskostnaður jókst nokkuð, eða í 26,7% af sölu samanborið við 22,4% á sama tímabili í fyrra. 
Breytingin samsvarar 4,3 prósentustigum, en þar af eru 2,7 prósentustig vegna niðurfærslu óefnislegra eigna. Sölu- og 
markaðskostnaður sem hlutfall af sölu var hærri hjá Royce en hjá Össuri, sem er meginskýring þeirrar hækkunar sem 
eftir stendur. 
 
Þróunarkostnaður nam 7,8% af sölu, sem er sama hlutfall og á fyrsta fjórðungi 2005. Að frátöldum áhrifum vegna 
niðurfærslu óefnislegra eigna, lækkaði hlutfallið úr 7,8% af sölu í 6,1%. Styrking Bandaríkjadals gagnvart íslensku 
krónunni hefur jákvæð áhrif á þróunarkostnað, þar sem meginhluti þróunarstarfs Össurar fer fram á Íslandi. Að auki 
var hlutfall þróunarkostnaðar af sölu hjá keyptum fyrirtækjum lægra en  hjá Össuri. Allur þróunarkostaður er 
gjaldfærður.  
 
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður var 14,2% af sölu samanborið við 15,7% á fysta fjórðungi 2005. Gengisþróun hafði 
jákvæð áhrif á þennan lið, en því til viðbótar má merkja ávinning af stærðarhagkvæmni í þessum kostnaðarlið. 

Annar kostnaður 

Til viðbótar við niðurfærslu óefnislegra eigna vegna fyrirtækjakaupa var 3 milljóna Bandaríkjadala einskiptiskostnaður 
vegna endurskipulagningar gjaldfærður á ársfjórðungnum. Þessi kostnaður skiptist annars vegar í um 740 þúsund dali 
vegna samþættingar sölu- og markaðsstarfs og skrifstofu- og stjórnunarkostnaðar og hins vegar í um 2,26 milljónir 
dali í tengslum við endurskipulagningu á spelku- og stuðningstækjastarfsemi í Bandaríkjunum, þ.m.t. vegna uppsagna 
á um 80 starfsmönnum. Áætlað er að gjaldfærður einskiptiskostnaður í tengslum við fyrirtækjakaup síðustu missera 
muni skila allt að 8 milljón dala árlegu rekstrarhagræði frá og með 2007. 
 
Fjármagnsgjöld nema 4,9 milljónum Bandaríkjadala, þar eru meðtaldar 3,5 milljónir dala í vaxtagreiðslur af 
bankalánum og 1,3 milljónir í gengistap. Vaxtagreiðslur af bankalánum jukust um 897% frá fyrsta fjórðungi 2005 
vegna verulegrar aukningar á skuldsetningu fyrirtækisins. Eiginfjárhlutfall var  35% í lok ársfjórðungsins og lækkar úr 
54% á fyrsta fjórðungi 2005. Gengismunur er mestmegnis tilkominn vegna áhrifa af styrkingu evru á móti 
Bandaríkjadal á langtímaskuldir fyrirtækisins. 

Tekjuskattur 
 
Verulegur skattafrádráttur vegna nýlegra fyrirtækjakaupa, sem og skattafrádráttur í tengslum við innri fjármögnun 
dótturfélaga, leiða af sér óvenjulega jákvæð skattaáhrif á fyrsta fjórðungi. 

Hagnaðarhlutföll 
 
Þegar litið er framhjá einskiptiskostnaði og niðurfærslu óefnislegra eigna vegna nýlegra kaupa á fyrirtækjum eru 
rekstrarhlutföll viðunandi. 
 
Hlutfall EBITDA af sölu, að frátöldum einskiptiskostnaði, var 19,3% á fyrsta fjórðungi samanborið við 17,8% á fyrsta 
fjórðungi 2005. Þetta er ágætur árangur ekki síst ef tillit er tekið til þess hraða vaxtar sem fyrirtækið hefur gengið í 
gegnum og þess að svo hröðum vext fylgir alla jafna þrýstingur á kostnað. Einskiptiskostnaður lækkar EBITDA hlutfall 
um 5 prósentustig. 
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Rekstrarhagnaður, að frátöldum einskiptiskostnaði og niðurfærslu óefnislegra eigna, nam 16% af sölu en var 14% árið 
2005. Áhrif einskiptiskostnaðar á rekstrarhagnað eru 5 prósentustiga lækkun og áhrif af niðurfærslu óefnislegra eigna 
eru önnur tæplega 5 prósentustig. 

Að frátöldum einskiptiskostnaði og niðurfærslu óefnislegra eigna, var hagnaður 4,1 milljón Bandaríkjadala eða 6,9% af 
sölu. Hagnaður á fyrsta fjórðungi 2005 var 3,2 milljónir dala eða 10% af sölu. Áhrif einskiptiskostnaðar á hagnað eru 
lækkun um 3 prósentustig og áhrif niðurfærslu óefnislegra eigna eru lækkun um 2,9 prósentustig. Að auki hefur aukin 
skuldsetning fyrirtækisins og gengisþróun haft neikvæð áhrif á hagnað.  

Efnahagsreikningur 

 
Efnahagsreikningur (þús. USD) 

31. mars 
2006 

31. desember 
2005 Breyting 

        

Fastafjármunir 363.261 325.873 11% 

Veltufjármunir 71.966 82.113 -12% 

Eignir samtals 435.227 407.986 7% 

     

Eigið fé 154.027 152.829 1% 

Langtímaskuldir 233.189 215.361 8% 

Skammtímaskuldir 48.011 39.796 21% 

Eigið fé og skuldir samtals 435.227 407.986 7% 
 

Eiginfjárhlutfall í lok fyrsta fjórðungs var 35% samanborið við 37% í árslok 2005 og 54% í lok fyrsta fjórðungs 2005. 
Kaupin á Innovation Sports voru að hluta til fjármögnuð með handbæru fé og að hluta til með lánsfé.  
Meginlánasamningur fyrirtækisins var hækkaður um 40 milljónir dala vegna kaupanna en þar af eru 20 milljónir 
ódregnar.  

Eins og áður hefur komið fram, hafði styrking evru á móti Bandaríkjadal neikvæð áhrif á langtímalán fyrirtækisins. Af 
220 milljón dala lánasamningi eru 30% í evrum og 70% í dölum.  Mismunur á stundargengi myntanna í árslok 2005 og 
í lok fyrsta ársfjórðungs 2006 valda neikvæðum gengisáhrifum í rekstrarreikningi. Þessi áhrif geta snúist við síðar ef 
markaðsaðstæður breytast. 

Sjóðstreymi 

Sjóðstreymi  (þús. USD) 
1.ársfj. 
2006 

1.ársfj. 
2005 

Veltufé frá rekstri 5.026 4.980 

Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta 6.076 2.377 

Fjárfestingarhreyfingar -41.711 -1.373 

Fjármögnunarhreyfingar 23.703 -1.134 

Hækkun / (lækkun) handbærs fjár -16.811 -1.254 
 

Handbært fé frá rekstri var 6.076 milljónir Bandaríkjadala samanborið við 2.377 milljónir á fyrsta fjórðungi árið 2005. 
Aukningin er 156%. 

Lykiltölur 

 
Lykiltölur 

1.ársfj. 
2006 

1. ársfj. 
2005 

Hagnaður á hlut (bandarísk sent) 0,15 1,01 

Hagnaður á hlut án einskiptiskostnaðar 0,62 1,01 

Hagnaður á hlut án einskiptiskostn. og niðurf. óefnisl. eigna 1,07 1,01 

V/H hlutfall m.v. síðustu 12 mánuði 69,0 28,9 
V/H hlutfall án einskiptiskostn. og niðurf. óefnisl. eigna 
m.v. síðustu 12 mánuði 24,6 28,9 

Arðsemi eigin fjár 9% 29% 

Veltufjárhlutfall 1.5 2.6 

Eiginfjárhlutfall 35% 54% 

Markaðsvirði hlutafjár (milljónir dala) 627 438 
 
Hagnaður á hlut þegar frá er talinn einskiptiskostnaður vegna fyrirtækjakaupa var 0,62 bandarísk sent á hlut á fyrsta 
fjórðungi 2006. Niðurfærsla óefnislegra eigna vegna kaupa á Royce Medical, IMP og Innovation Sports lækka hagnað á 
hlut úr 1,07 í 0,62 bandarísk sent. Ennfremur þarf að taka tillit til verulegra breytinga á skuldastöðu þegar hagnaður á 
hlut er metinn. 
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Fimm ára samanburður 

Fimm ára samanburður 

 
1. ársfj.  

2006 
1.ársfj. 
2005 

1.ársfj. 
2004 

1.ársfj. 
2003 

1.ársfj. 
2002 

Sala  60.034 31.150 30.668 21.692 18.593 

Rekstrarhagnaður  3.760 4.401 4.546 1.970 1.542 

Fjármunatekjur/ (fjármagnsgjöld)  -4.921 -411 -278 -126 -323 

Hagnaður (tap) fyrir skatta  -1.161 3.990 4.268 1.844 1.275 

Hagnaður eftir skatta  571 3.173 3.263 1.404 1.031 

       

Eigið fé 154.027 57.382 46.068 41.562 31.044 

Heildareignir 435.227 106.007 105.699 72.729 61.281 

Veltufé frá rekstri 5.026 4.980 5.347 2.171 1.989 

Handbært fé frá rekstri  1.197 1.253 2.044 686 -443 

       

Arðsemi eigin fjár síðustu 12 mánuði 9% 29% 15% 29% 32% 

Veltufjárhlutfall 1,5 2,6 2,2 2,2 1,7 

Eiginfjárhlutfall 35% 54% 44% 57% 51% 

Hagnaður á hlut síðustu 12 mánuði 2,61 4,79 2,03 3,23 2,75 

Verð á hlut í lok árs 115,5 83,5 49,8 47,5 47,3 

Markaðsvirði í milljónum dala 627 438 225 204 156 
 

Rekstrarhorfur  
 
Rekstrarhorfur til lengri tíma eru bjartar. Öflugir undirliggjandi hvatar til markaðsvaxtar felast meðal annars í 
samfélagsþróun, t.d. hærri lífaldri, aukningu lífsstílstengdra sjúkdóma og efnameiri og virkari eldri borgurum, nýjum 
markaðssvæðum og betri framleiðsluvörum. Össur hefur góða markaðstöðu og tækifæri eru til frekari sameiningar á 
markaðnum fyrir stuðningstæki. Tæknileg forysta fyrirtækisins ásamt auknu vöruvali og vaxandi viðskiptavinagrunni 
auka enn líkurnar á árangri. 
 
Skammtímarekstrarhorfur fyrir árið 2006 og 2007 eru áfram jákvæðar.  Gert er ráð fyrir að gjaldfærður 
einskiptiskostnaður  vegna samþættingar og endurskipulagningar í tengslum við fyrirtækjakaup 2005 og það sem af er 
2006 muni skila allt að 8 milljón dala rekstrarhagræði frá og með árinu 2007. Gert er ráð fyrir að sala Össurar verði 
yfir 250 milljónir Bandaríkjadala árið 2006 og að EBITDA framlegð verði um 20% að undanskildum einskiptiskostnaði. 
 
Eins og áður hefur komið fram, hefur Össur sett sér það markmið að auka sölu í 750 milljónir dala fyrir árslok 2010 og 
að ná 23% EBITDA framlegð. Stefnt er að því að ná markmiðinu með öflugum innri vexti ásamt vel ígrunduðum 
fyrirtækjakaupum.  

Fyrirtækjakaup á fyrsta fjórðungi 

Hinn 18. janúar sl. keypti Össur Innovation Sports, Inc. fyrir 38,4 milljónir Bandaríkjadala. Innovation Sports sérhæfir 
sig í þróun og framleiðslu á liðbandaspelkum.  

Hinn 1. febrúar sl. keypti Össur Rigid Medical Technologies fyrir 715 þúsund Bandaríkjadali. Rigid Medical sérhæfir sig í 
birgða- og reikningaþjónustu fyrir bráðadeildir sjúkrahúsa. 

Vörur og vörusýningar 

Í byrjun mars tók Össur þátt í AAOP (The American Academy of Orthotists & Prosthetists) sýningunni í Chicago. Þar 
kynnti Össur síðustu nýjungar sínar á sviði lífverkfræðilegrar hönnunar ásamt því að koma fram í fyrsta skipti á stórri 
vörusýningu sem sterkur aðili bæði á sviði stoð- og stuðningstækja. Vörurnar sem kynntar voru eru “Power Knee” 
gervihnéð og “Proprio foot” gervifóturinn, sem verður settur á markað í maí í takmörkuðu upplagi og undir eftirliti. 
Össur náði góðum árangri á sýningunni en hana sóttu yfir 1000 fagaðilar á sviði stoð- og stuðningstækja. 

 
Össur tók jafnframt þátt í AAOS (American Association of Orthopaedic Surgeons) sýningunni sem fram fór í mars. 
Sýningin var fyrsta kynningin á nýju vörumerki Össurar meðal bæklunarskurðlækna og viðbrögð frá markaðnum og 
dreifiaðilum gefa til kynna að Össuri hafi tekist að ná fram tilætluðum áhrifum á þennan nýja hóp viðskiptavina. 
 
Meðal annarra nýrra vörutegunda sem ýtt var úr vör á fyrsta fjórðungi eru “SmartSling” og “Unloader®One” spelkan. 
 
SmartSling er fatli sem er hannaður til að fullnægja þremur meginmarkmiðum: fjölhæfni, þægindum og auðveldri 
beitingu. Hin virka “þrír í einum”-hönnun SmartSling tryggir stillanleika á fatlanum, ytri snúning, og/eða skorðun sem 
leiðir til minni kostnað við birgðastjórnun. 
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Unloader®One spelkan – Össur hefur endurhannað Unloader spelkuna frá grunni og beitt við það tækni sem á sér ekki 
hliðstæðu. Spelkan er létt, þægileg, auðvelt að setja hana á og taka af, og veitir hámarkslétti við slitgigtarverkjum. 
UnloaderOne spelkan hefur 30-50% meiri getu til að minnka þrýstingsálag á liðinn sem kemur í veg fyrir meiri slit, en 
vegur þó helmingi minna. 

Samþykkt árshlutareiknings 
 
Árshlutareikningur fyrsta fjórðungs 2006 fyrir félagssamstæðu Össurar hf. var samþykktur á stjórnarfundi í dag. 
Árshlutareikningurinn, sem gerður er í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS-International Financial 
Reporting Standards), hefur verið kannaður af endurskoðendum félagsins og áritaður án athugasemda. 

Kynningarfundir fyrir markaðsaðila 
 
Fimmtudaginn 4. maí heldur Össur hf. upplýsingafundi fyrir fjárfesta og markaðsaðila. 
 
Klukkan 8:15 að staðartíma verður opinn fundur með stjórnendum fyrirtækisins á Grand Hóteli við Sigtún. Á fundinum  
munu Jón Sigurðsson, forstjóri, og Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri, fara yfir rekstur tímabilsins.  
 
Klukkan 12:00 að staðartíma verður haldinn símafundur á ensku. Unnt verður að hlusta á fundinn á heimasíðu 
Össurar: www.ossur.com. 
 
Vinsamlegast hringið í eftirfarandi símanúmer til að taka þátt í fundinum: 
 
Símanúmer fyrir Evrópu: +44 (0) 20 7162 0025 
Símanúmer fyrir Bandaríkin: +1 334 323 6201 
 
Einnig er unnt að senda fyrirspurnir til fundarins, sem haldinn er á ensku, með tölvupósti á 
investormeeting@ossur.com.   
 
Kynningarefni fundarins verður hægt að nálgast á heimasíðu Össurar, www.ossur.com og á vef Kauphallar Íslands, 
www.icex.is  jafnhliða fréttatilkynningunni. 

Birtingadagatal Össurar 
 
Eftirfarandi dagsetningar sýna áætlaða birtingu uppgjöra árið 2006: 
 
  
 2. ársfjórðungur  31. júlí 2006 
 3. ársfjórðungur 30. október 2006 
 4. ársfjórðungur 7. febrúar 2007 
 Aðalfundur 2007 23. febrúar 2007 
 

Fréttatilkynningar frá Össuri sendar á tölvupósti 
 
Ef óskað er eftir því að fá fréttatilkynningar frá Össuri sendar á tölvupósti, er hægt að skrá sig á eftirfarandi síðu: 
http://www.ossur.com/investormailings 

Nánari upplýsingar 
 
Jón Sigurðsson, forstjóri    sími: 515-1300 
Hjörleifur Pálsson, fjármálastjóri  sími: 515-1300 
Sigurborg Arnarsdóttir, fjárfestatengill sími: 515-1300 
 


