Generalforsamling i Gabriel Holding A/S 12. december 2019
Bestyrelsens beretning

v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen
Det går stadig godt i Gabriel! Selskabet vokser på alle markeder, leverer solide bundlinjeresultater og har
ambitioner om mere. Næsten samme indledning som sidste år. Den er værd at gentage.
Hvert år glæder jeg mig til at aflægge Gabriels beretning. Regnskabsåret 2018/19 var igen et år med vækst i
både omsætning og indtjening.
I Gabriel har vi realistiske ambitioner om, at virksomheden skal vokse. Både gennem organisk vækst og
gennem tilkøb af virksomheder, der kan tilføre nyt potentiale til vores kernevirksomhed. Det er realistiske
ambitioner, fordi vi ved, at vores store strategiske kunder har stort udbytte af at samarbejde med Gabriel, og
vi ved, at der hos de samme kunder fortsat er et stort potentiale at hente.
I år har vi tilkøbt omsætning, men vi kan stadig glæde os over en pæn organisk vækst i omsætningen på 11
%! Den positive udvikling, som vi år for år har set siden finanskrisen for nu 10 år siden, fortsætter. Tidligere
blev vi gennemsnitligt hvert 5. år sendt tilbage til start på grund af en eller anden form for international økonomisk krisesituation. Der er måske en lille afmatning på udvalgte markeder at spore i Gabriels segment,
men vores forretningsmodel og stærke organisation har styrke til at sikre fortsat vækst.
Det tør vi tro på, for i Gabriel skaber vi selv væksten. Det sker med en enkel formel: Gabriel øger år for år
salgsindsatsen, antallet af nye produkter, går ind på nye geografiske markeder, og foretager opkøb, når det
giver mening i forhold til vores strategi. Formlen bruges præcist og systematisk. Og den virker, fordi Gabriel
har en stærk organisation med dygtige kompetente ledere og medarbejdere, der eksekverer den lagte
strategi.
Gabriels strategi omfatter to områder, nemlig:
• For det første – at være stærkeste leverandør af møbelstoffer til de globalt ca. 70 største producenter og
distributører af erhvervsmøbler. Dermed sikrer vi, at vi vokser med de største kunder, dem der har det
største potentiale og de største økonomiske muskler til at købe de andre.
• For det andet – at vores leverancer også omfatter værdikædens led fra og med møbelstoffer, hvilket i dag
omfatter tilskæring, syning, polstring og montering af møbeldele og lyddæmpende skærmvægssystemer.
Strategien gennemføres, og den virker.
Da vi gik ud af regnskabsåret 2017/18, havde vi forventninger om, at vi i det nu afsluttede regnskabsår
2018/19 kunne opnå en vækst i omsætningen i niveauet 10 - 20 % og en tilsvarende stigning i resultatet før
skat.
Forventningerne til indtjeningen blev imidlertid overgået i regnskabsårets første 6 måneder, hvorfor vi i
halvårsrapporten justerede forventningerne til omsætning og resultat før skat til at ligge i den øvre ende af
det nævnte interval. Det her med den øvre ende skulle vi nok have undladt, idet vi også i samme halvårsrapport nævnte, at to virksomhedskøb ville resultere i ringere nøgletal i andet halvår.
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Indtjeningen i 4. kvartal var imidlertid negativt påvirket af både akkvisitions- og strukturomkostninger samt
forskydninger i produktmix. Dermed endte året med en samlet realiseret omsætningsvækst på hele 18 % til
708,2 mio. kr. og en vækst i resultat før skat på 12 % til 62,9 mio. kr.
Resultat af primær drift (EBIT) steg med 13 % til 61,9 mio. kr., og overskudsgraden blev 8,7 % (9,2 %).
Resultatet efter skat steg med 11 % til 49,0 mio. kr.
Bestyrelsen finder årets udvikling i såvel omsætning som den primære indtjening tilfredsstillende, når man
også tager i betragtning, at der i regnskabsåret 2018/19 blev foretaget opkøb af tekstilproducent i Litauen og
polstervirksomhed i Mexico, og at der fortsat sker etablering og opbygning af organisationen i USA, hvorfra
der som forventet endnu ikke hentes overskud fra driften.
Koncernens indsats og investeringer blev således igen øget på en række nøgleområder i 2018/19.
Vi holder fast i vores vækstformel og strategi, der går ud på konstant at øge indsatsen. Gøre mere af det, der
virker. Jeg kan nævne:
1. I oktober 2018 var der deltagelse fra alle Gabriels globale salgsenheder på Europas største messe for
erhvervsmøbler, Orgatec i Køln. Nye produkter blev introduceret, og Gabriels stærke brand og indflydelse
i det internationale marked for erhvervsmøbler kunne fortsat konstateres som en kendsgerning.
2. I 2018/19 blev der investeret 17,7 mio. kr. (15,0 mio. kr.) i produktudvikling. Der blev lanceret 10 nye tekstiler, og 2 eksisterende produkter blev opdateret. I FurnMaster og Screen Solutions blev der realiseret
nye produkter direkte udviklet til og sammen med strategiske kunder.
3. Overvejelser om generationsskifte hos vores mangeårige litauiske væveripartner BTC og Gabriels ønske
om at sikre et fortsat højt kvalitetsniveau, høj leveringssikkerhed og en konstant konkurrenceevne resulterede i, at der i februar blev indgået aftale om køb af 100 % af aktiekapitalen i BTC. Udover væveri og
produktion af prøver fulgte der med købet af BTC også en ekstern omsætning på 2 mio. EUR og et resultatbidrag i omegnen af 0,2 mio. EUR. Prisen for aktierne var 4 mio. EUR.
I årene fra 1998 til 2003 udflyttede Gabriel maskiner og udstyr fra væveriet, der dermed blev lukket her i
Aalborg. Manglende faglig arbejdskraft i Danmark, lavere driftsomkostninger i Litauen samt en strategi
om at koncentrere og udbygge egen indsats på salg og produktudvikling var årsager til beslutningen
dengang.
Væveriet Baltijos Textiles (BTC) blev vores gode strategiske samarbejdspartner. Det gik så godt, at vi
også fandt fordele ved at outsource produktionen af prøver og salgsmaterialer i forretningsenheden
SampleMaster fra Aalborg til BTC.
4. I april i år fulgte købet af den mexicanske møbelproducent Grupo RYL. Købet var et resultat af en aktiv
søgning efter en mexicansk produktionspartner, der primært skal servicere Gabriels store amerikanske
industrikunder, der tæller de fleste af verdens største producenter af erhvervsmøbler.
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RYL er en veletableret polsterfabrik, der i 2018 omsatte for 8 mio. USD, og hvor resultatet før skat udgjorde et underskud på 1,2 mio. USD. Virksomheden blev overtaget for 0,8 mio. USD, og der blev over–
taget gæld til de tidligere ejere for 3 mio. USD. I Gabriels halvårsrapport udsendt i maj forventede ledelsen en omsætning i niveauet 20 mio. kr. og et underskud før skat på 2 mio. kr. fra RYL, hvilket stort set
blev realiseret.
Ledelsen anser købet af RYL som et vigtigt element i bestræbelserne på at styrke konkurrenceevne,
vækst og fremtidig indtjening på det nordamerikanske marked.
5. I februar i år deltog Gabriel på den skandinaviske møbelmesse i Stockholm med introduktion af nye
produkter – herunder produkter fra den tilkøbte virksomhed, Screen Solutions. Responsen var konkret og
positiv.
6. I løbet af året blev der indviet salgskontorer i Barcelona, Spanien, og i Milano, Italien. Desuden har der
været tale om en øget salgsaktivitet på salgskontorerne i Aalborg, Beijing, Singapore, Bangkok, Grand Rapids, Stockholm, Paris, London og Bingen nær Frankfurt.
7. Gennemsnitligt 117 medarbejdere var ansat i salgs- og produktudvikling mod 102 året før. Af de samlede
personaleomkostninger udgør salgs- og udviklingsmedarbejdere 69 % mod 66 % sidste år.
8. Gabriels distributionscentre i England, Detroit og Shanghai udbygges løbende med et udvalg af Gabriels
sortiment, der retter sig mod de enkelte markeder.
9. Om begivenheder kort tid efter regnskabsårets udløb pr. 30.09.2019, der på sigt vil få indflydelse på
den fortsatte vækst, kan nævnes, at der i november blev underskrevet en foreløbig aktiekøbsaftale om
erhvervelse af aktiekapitalen i den tyske producent af tekstile løsninger, Visiotex. Visiotex GmbH er anerkendt i møbelindustrien for innovative tekstilløsninger. Den patenterede Wovenit-teknologi gør det muligt,
i én proces, at designe og producere tekstile løsninger med indbygget funktionalitet uden den efterfølgende tilskæring og syning. Det tilkøb vil der blive informeret yderligere om, når og hvis handlen bliver
gennemført.
Der bør være god grund til at tro på, at Gabriel også fremover vil levere vækst i omsætning og indtjening.
Koncernen har den nødvendige struktur, kompetence og kapital til at fastholde den høje vækst, og de nødvendige indsatser bliver gjort år for år.
Gabriels kerneprocesser og selvforbedrende ledelsesprocesser fastholdes.
Ledelse og bestyrelse har konkrete mål for og indikatorer, der viser, om den fastlagte strategi bliver
gennemført. Der er tale om en systematisk tilgang, der holder ledelsen orienteret om, at strategisk planlagte aktiviteter gennemføres, og at det sker med en stadigt stigende produktivitet.
Desuden følges udviklingen i omsætningspotentialet til Gabriels ca. 70 globale strategiske kunder, der anvender og har brug for tekstiler til erhvervsmøbler, polsterprocesser, færdigmontering af erhvervsmøbler i
store serier samt lyddæmpende skærmvægge og rumdelere. Potentialet har, primært som følge af styrket
position på det europæiske marked samt fortsat udvikling af potentialer i USA og Asien, været stigende i
regnskabsåret.
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I det følgende koncentrerer vi os om det regnskabsresultat, som vi nåede i 2018/19.
Gabriel offentliggjorde årsrapporten den 14. november 2019, hvor den også blev offentliggjort på selskabets
hjemmeside. Nu foreligger den også i trykt udgave.
• Årsrapport 2018/19
• CSR-rapport 2018/19, som igen i år er interessant læsning, findes tilgængelig på www.gabriel.dk
Gabriels CSR-rapport er spændende læsning. Her kan man orientere sig om, hvordan Gabriel gennem
mange års indsats er blevet CO2 neutral, og bl.a. også, hvordan der arbejdes med verdensmålene. Efter
generalforsamlingen kan man orientere sig yderligere herom, når vi mødes i Gabriels showroom.

Produktivitet
Bestræbelserne på konstant at forbedre produktiviteten målt som forholdet mellem bruttoavance og omkostninger er centrale i den måde, hvorpå selskabet udvikles.

Som det ses på den viste slide, blev nøgletallet for personaleomkostninger uændret 2,5 i forhold til sidste år.
Gennem året var der i koncernen gennemsnitligt ansat 855 medarbejdere mod 518 sidste år. Ved årets udgang var tallet 1.126 (550), heraf 879 i produktionen, 155 i salg og udvikling samt 92 i administrationen.
Nøgletallet for andre eksterne omkostninger var, som forventet, negativt påvirket af akkvisitionsomkostninger i forbindelse med køb af BTC og RYL. Den relative værdiskabelse, der i 2018/19 skete gennem afholdelse
af personaleomkostninger, var uændret. Stigningen i personaleomkostninger var præcis den samme som i
den samlede bruttofortjeneste, nemlig 19 %. Derimod steg andre eksterne omkostninger med 26 %, hvor det
primært var akkvisitionsomkostninger til to opkøb, der påvirkede tallene – og dermed nøgletallet EBITmargin, som blev 8,7 % (9,2 %). Det må forventes, at der vil forekomme negativ påvirkning af nøgletal i forbindelse med investeringer og opkøbsaktiviteter, der på sigt skal underbygge konkurrenceevne og vækstmuligheder.
Vi fastholder målet om en stigende EBIT-margin som et af koncernens overordnede økonomiske mål. Det
mål blev ikke nået i 2018/19. Bruttomargin stiger fra 39,5 % til 40,1 %, og bruttofortjenesten stiger med 19
%, så med to opkøb klager vi ikke over, at stigningen i det primære resultat ”kun” bliver 13 %.
Vores ømme tå er stigningen i arbejdskapitalen. Den primære årsag er, at aktiviteterne i FurnMaster også i
2018/19 blev øget betydeligt. Det har påvirket arbejdskapitalen, der steg med 23 % til 166,3 mio. kr. Forretningsmodellen i FurnMaster-aktiviteterne indebærer, at Gabriel overtager dele af kundernes varelagre.
Nøgletallet for bruttoavancen i forhold til arbejdskapitalen blev kr. 1,7 mod kr. 1,8 pr. arbejdskapitalkrone
sidste år. Der gøres kontinuerligt bestræbelser på at forbedre dette forhold.
Salgsindsats
Key Account Management-processen (KAM-processen) er en kerneproces i Gabriel. Investeringer i KAMprocessen har en overskuelig tilbagebetalingstid og øger potentialerne i alle forretningsenheder.

KAM-styrkens indsats måles nøje i forhold til de indsatsmål – også kaldet KPI-mål – der er fastlagt for området. Der har igen i 2017/18 været ydet en fremragende og målrettet indsats med en stigende og flot opfyldelse af indsatsmålene og igen med en stigning i produktiviteten i salgsindsatsen.
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Salgsledelsen bestræber sig konstant på at finde nye veje til en forbedret effekt af indsatsen, der både gøres
direkte over for udvalgte strategiske kunder og indirekte over for deres afdelinger, forhandlere og specificerende led. Årets omsætningsvækst, der kommer fra alle markeder og produktområder, dokumenterer, at
KAM-processen eksekveres effektivt i tæt og systematisk samspil med Gabriels øvrige kerneprocesser,
nemlig logistikprocessen samt proces- og produktinnovationsprocesserne.
I indeværende regnskabsår 2019/20 er der planlagt fortsat forøgelse af salgsorganisationen på forskellige
markeder.
Produktudvikling
I 2018/19 lancerede Gabriel 10 nye kerneprodukter på verdensmarkedet. Der er konstant nye produkter i de
enkelte udviklingsfaser, som primært foregår koordineret og afstemt med strategiske kunder. Det øger
både træfsikkerheden og hastigheden, hvormed de nye produkter bliver bragt til markedet. I markedet er
indtrængningstiden for nye produkter og komponenter temmelig lang, da der skal kæmpes både med forskellige krav til dokumentation og i mindst lige så høj grad med vaner. Fordelen er til gengæld, at et godt
distribueret møbelstof til erhvervsmøbler giver et godt løbende og langsigtet afkast. Tidligere sagde vi, at det
var som at sætte penge i banken med minusrenter. Det siger vi ikke mere.

På generalforsamlingen i 2018 nævnte vi, at der inden for kategorien produktinnovation med de længere
udviklingstider var opnået et globalt patent, der er relateret til et teknisk fibermateriale med anvendelsesområder som teknisk isolering og akustiske elementer. Det har været undervejs i mange år og er udviklet i
samarbejde med en anden dansk virksomhed, der henvender sig til andre markeder end Gabriels. Desværre
fejlede produktet i de afgørende og afsluttende tests. Aktiverede udviklingsomkostninger er afskrevet og
gledet ud af porteføljen i pipeline. Sådan er det. Muligheden for store gevinster ledsages som regel af høj
risiko for tab.
Vores eget krav til produktporteføljen er, at over 30 % af omsætningen skal stamme fra produkter, der er
yngre end fem år. I 2018/19 udgjorde nye produkter 20 %. Den manglende målopfyldelse skyldes primært, at
to af koncernens store produktserier passerede aldersgrænsen for ”nye” produkter, og at nye produkter
lanceret i perioden ikke fuldt ud har overtaget en større andel af omsætningen. Det er ikke et signal om, at
store farer lurer på kort sigt, men det er en gul blinkende lampe, der kræver en konstant og systematisk
indsats med stor ledelsesmæssig bevågenhed.
Efter generalforsamlingen er alle velkomne til at se eksempler på de nye produkter her i Gabriels showroom.
Resultatopgørelse og balance
Under næste punkt på dagsordenen vil selskabets revisor gennemgå den vigtigste del af regnskabet.

Inden da er det værd at foretage en sammenligning af det realiserede årsresultat med Gabriels overordnede
økonomiske mål.
Gabriel tilstræber at opnå
• Et afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15 % (22,7 %) før skat.
• En stigende overskudsgrad (EBIT-margin) – fra 9,2 % til 8,7 %
• En gennemsnitlig vækst i resultat pr. aktie på mindst 15 % (12,6 %)
• En gennemsnitlig vækst i omsætningen på mindst 15 % (17,8 %)
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I et år med køb af to strategisk afgørende produktionsvirksomheder i hhv. Litauen og Mexico er bestyrelsen
fuldt ud tilfreds med målopfyldelsen i 2018/19.
Ejendomsføljetonen
Som det også fremgik af bestyrelsens beretning sidste år, var regnskabsåret 2018/19 kun 12 dage gammelt,
da ledelsen den 12. oktober 2018 underskrev Letter of Intent med pensionskoncernen PenSam. Den samlede salgspris udgjorde 150 mio. kr., hvorfra skulle fratrækkes rentebærende gæld og udskudt skat i Gabriel
Ejendomme A/S. Transaktionen forventedes at finde sted omkring 1. april 2020, idet handlen bl.a. var betinget af kommunens godkendelse af en ny lokalplan.

Den 7. februar 2019 måtte vi desværre udsende en meddelelse om, at PenSam havde fremført krav om
reduktion i prisen. Gabriels bestyrelse og ledelse fandt imidlertid ikke grundlag for at efterkomme dette
krav og valgte derfor at træde tilbage fra den betingede handel.
Den del af ejendommen, som Gabriel ikke selv benytter, er fuldt udlejet, og driften af ejendommen er stort
set indtjeningsneutral.
Koncernens drift udvikler sig positivt med et godt cash flow og et kapitalberedskab, der er tilstrækkeligt til,
at koncernens strategi kan gennemføres – også uden et kapitaltilskud fra salg af ejendommen.
På den baggrund besluttede ledelsen at stille salget af datterselskabet Gabriel Ejendomme A/S i bero.
Nok om ejendommen for denne gang, og vi garanterer ikke, at der ikke kommer en ny ”sæson” i denne
maratonserie.
Stigende udbytte igen i år
Med en soliditet på 50 %, et fortsat tilfredsstillende cash flow og et godt kapitalberedskab finder bestyrelsen
det forsvarligt og passende at foreslå en stigning i udbytte til kr. 10,50 pr. aktie svarende til en pay-out ratio
på 41 % – samme niveau gennem de seneste år med stærk vækst i indtjeningen. Udbyttet er derved tæt på
en fordobling på 5 år.

Gabriels børskurs sluttede regnskabsåret i kurs 712 mod 608 på samme tidspunkt sidste år. Her ved
middagstid var Gabriels aktiekurs imidlertid steget til kurs 814.
Gabriels bestyrelses- og udvalgshonorarer blev senest reguleret i 2016 gældende for regnskabsåret
2016/17. Det var uændret i regnskabsåret 2017/18 og i 2018/19 og bestyrelsen indstiller ligeledes til uændrede bestyrelses- og udvalgshonorarer i niveauet 1,1 mio. kr. gældende for regnskabsåret 2019/20.
Sammenfatning 2018/19
• Gabriel realiserede en organisk vækst i omsætningen på 18 %.
• Det primære resultat (EBIT) steg med 13 %.
• Gabriel eksekverede sin strategi og gennemførte alle sine planlagte, øgede udviklingsog salgsaktiviteter.
• Der var vækst i omsætningen på alle markeder.
• Gabriels globale struktur med tre akser (Amerika, Europa, Asien) er blevet yderligere udbygget
og konsolideret.
• Udbyttet steg med 11 % til 10,50 kr. pr. aktie.
• Gabriels aktiekurs steg i regnskabsåret med 17 % til 712 og er i dag 814.
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• I regnskabsåret 2019/20 forventer ledelsen en vækst i omsætning i niveauet 15 - 20 % og en vækst i indtjeningen i niveauet 10 - 15 %.
I denne forbindelse bør det nævnes, at Gabriels afsætning i dag er blevet langt mere kendetegnet ved en
projektsalgsmæssig struktur. Det gør det til enhver tid vanskeligt på forhånd at give forecast for fremtidig omsætning inden for givne terminer – hhv. kvartaler, halvår og helår.
Frugttræet Gabriel er vokset, står solidt plantet i god jord og i et fornuftigt klima. Det er passet og plejet med
henblik på at opnå en ny god høst i indeværende regnskabsår 2019/20 og årene, der følger.
På den baggrund vil jeg rette en stor tak til alle medarbejdere, ledelse og direktion for en solid indsats. Jeg
vil ligeledes takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.
Med disse ord nåede jeg til vejs ende med bestyrelsens beretning. Endnu engang vil jeg glæde mig over året,
der er gået, hvor Gabriel igen leverede et flot resultat, og hvor der igen med forøget indsats blev investeret i
fremtiden.
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