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SELSKABSMEDDELELSE nr. 10/12 
 
Topsil nedjusterer omsætnings- og resultatforventninger til 2012 
 
Topsils omsætning for første halvår forventes at udgøre i niveauet 154 mio. kr. svarende til en nedgang 
på 21% i forhold til samme periode 2011. Dette er en smule bedre end selskabets tidligere udmeldte 
forventninger om en omsætningsnedgang på 25%. For første halvår 2012 forventes EBITDA at udgøre i 
niveauet 14 mio. kr. i forhold til 19 mio. kr. i samme periode 2011. 
 
Det kan imidlertid konstateres, at den generelle usikkerhed i den globale økonomi fortsat gør markeds- 
og afsætningsvilkårene meget vanskelige, hvorfor den forventede vending i markedet i andet halvår 2012 
nu ikke skønnes realistisk. Samtidigt har Topsil modtaget meddelelse om, at en af selskabets største 
kunder på grund af lavere aktivitet ikke kan overholde det aftalte minimumskøb for 2012.  
 
På den baggrund justerer Topsil omsætnings- og resultatforventninger til indeværende regnskabsår. 
Topsil forventer nu en omsætning i niveauet 260-280 mio. kr. og et EBITDA-resultat på ca. 5-15 mio. kr.  
Topsil har tidligere forventet et fald i omsætningen på 5-10%, svarende til 330-350 mio. kr. Selskabet 
har hidtil forventet et EBITDA-resultat i niveauet 40-50 mio. kr.  
 
Topsil uddyber yderligere i forbindelse med offentliggørelse af regnskabet for 2. kvartal, 29. august 2012, 
hvor opdateret strategi samtidigt offentliggøres. 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards  
Topsil Semiconductor Materials A/S  
 
Jens Borelli-Kjær  Kalle Hvidt Nielsen 
Bestyrelsesformand   Adm. Direktør  
 
 
Yderligere information: 
Henvendelse vedrørende denne fondsbørsmeddelelse gennem communications: 
Christina Fris Bjørling, tlf. +45 2152 1011 
 
 
Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave 
gældende.  


