Selskabsmeddelelse nr. 24/2022

2. november 2022

FirstFarms A/S opjusterer forventningerne til årets resultat
Som en følge af gode markedsforhold for afgrøder og mælk, samt høj effektivitet i alle driftsgrene, opjusterer
FirstFarms A/S forventningerne til årets resultat. Indfries forventningerne bliver 2022-resultatet det bedste
nogensinde.
De udmeldte forventninger løftes med 20 mDKK i bunden af de udmeldte forventninger og 10 mDKK i toppen.
Spændet indsnævres således med 10 mDKK til et EBITDA på 110-140 mDKK mod tidligere 90-130 mDKK og
EBIT på 65-95 mDKK mod tidligere 45-85 mDKK, som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 15/2022.
FirstFarms er lykkes med at holde omkostningerne nede samtidig med at afsætningspriserne har været
stigende.
”Vores cirkulære drift og meget høje effektivitet i alle produktioner betyder, at vi har den nødvendige styr på
elementerne i værdikæden. Vores forretningsmodel fungerer, hvilket også er en forudsætning for at vi evner
at modstå de mange trusler og den usikkerhed markedet og vores omgivende miljø er præget af. Sidst men
ikke mindst leverer alle vores medarbejdere et rigtigt godt stykke arbejde. Som følge af det gode resultat
belønnes medarbejderne derfor også med udbetaling af en bonus,” siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.
Udmeldte forventninger 2022
mDKK

EBITDA

EBIT

2. november 2022 (selskabsmeddelelse nr. 24)

110-140

65-95

90-130
80-120

45-85
35-75

24. august 2022 (selskabsmeddelelse nr. 15)
23. marts 2022 (selskabsmeddelelse nr. 3)

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87.
Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste
kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi
arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.
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