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København, 8. marts 2012 

Ambitiøse mål for 2011 nået 

 
Henkel præsenterer rekordresultat 
 

 
 Salgsfremgang på 3,4 procent til 15.605 mio. euro (organisk salg:  +5,9 %) 

 Justeret* driftsresultat: plus 9,0 % til 2.029 mio. euro 

 Justeret* EBIT-margin: plus 0,7 procentpoint til 13 % 

 Justeret* indtjening pr. præferenceaktie (EPS): plus 11,3 % til 3,14 euro 

 Tocifret stigning på de nye markeder (organisk salg: +10,8 %) 

 Udsigt til højere udbytte: plus 11,1 % til 0,80 euro pr. præferenceaktie 

 Økonomiske mål for 2012 bekræftet 

 

“2011 var endnu et godt år for Henkel. Trods massive udfordringer med volatile 

økonomiske forhold nåede vi vores ambitiøse mål - og nogle har vi endda overgået. 

Resultaterne er højere end nogensinde før,” sagde Henkels adm. dir. Kasper 

Rørsted. “En af de vigtigste årsager til, at Henkel har klaret sig så godt, er at vi har 

styrket vores position på de nye markeder markant, hvormed vi endnu engang har 

præsteret en tocifret vækststigning.  Vi klarede os markant bedre i 2011 og lagde 

dermed fremtidens hjørnesten for Henkels fortsatte succes. Vi er dermed sikre på, at 

vi vil nå de mål for regnskabsåret 2012, som vi satte i 2008.” 

 

Kasper Rørsted har tidligere givet udtryk for følgende forventninger til regnskabsåret 

2012: ”De økonomiske forhold er fortsat vanskelige. De er betydeligt mere volatile i 

dag i forhold til tidligere. Derfor bliver vi hele tiden nødt til at tilpasse os for at kunne 

reagere hurtigere og smidigere på ændringer i vores markeder. Men vi mener også, 
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at Henkel er i en god position. Vi forventer en vækst i organisk salg i regnskabsåret 

2012 på et sted mellem 3 og 5 pct. Vi forventer også en stigning i den justerede 

EBIT-margin til 14 pct. og en forbedring af den justerede indtjening pr. 

præferenceaktie med mindst 10 pct.” 

 

Denne pressemeddelelse er en oversættelse og alene et resumé. Hele den originale 

pressemeddelelse på engelsk samt årsrapporten for  2011, yderligere oplysninger og 

materiale til download findes på internettet på:  

http://www.henkel.com/press/press-conference-annual-and-sustainability-report-2011-34779.htm 

 

 

Henkel er en global virksomhed med markedsledende varemærker som Schwarzkopf, Poly Swing, 

Loctite og Pattex. Henkel har aktiviteter over hele verden med førende varemærker og teknologier 

inden for tre forretningsområder: Vaskemidler og husholdning, kosmetik/personlig pleje og lim, tætning 

og overfladebehandling. Henkel, som blev grundlagt i 1876, er førende globalt på både 

forbrugerområdet og i industrien. Henkel beskæftiger 47.000 medarbejdere og opnåede i 

regnskabsåret 2011 en omsætning på 15.605 millioner euro og et korrigeret driftsresultat på 2.029 

millioner euro. Henkels præferenceaktier indgår i det tyske aktieindeks DAX, og virksomheden er 

optaget på Fortune Global 500. Henkel Norden har omkring 440 medarbejdere i de fire  nordiske 

lande og havde i 2011 en omsætning på 196 mio. euro.  
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