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FRÉTTATILKYNNING 
5. febrúar 2013 
 

Marel kynnir afkomu ársins 2012 
 

Heilbrigður vöxtur við krefjandi markaðsaðstæður 
 

 Tekjur ársins 2012 námu 714,0 milljónum evra, sem er 6,8% aukning samanborið við tekjur árið áður 
[2011: 668,4 milljónir evra]. 

 EBITDA var 86,0 milljónir evra, sem er 12,0% af tekjum samborið við 87,0 milljónir evra árið 2011  [2011: 
98,0 milljónir evra, leiðrétt].
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 Rekstrarhagnaður (EBIT) var 61,1 milljón evra, sem er 8,6% af tekjum samborið við 62,2 milljónir evra árið 
2011 [2011: 73,2 milljónir evra, leiðrétt].
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 Hagnaður ársins 2012 nam 35,6 milljónum evra [2011: 34,5 milljónir evra]. Hagnaður per hlut nam 4,88 
evru sentum [2011: 4,70 evru sent á hlut]. 

 Sjóðstreymi er traust og nettó vaxtaberandi skuldir í lok árs námu 243,2milljónum evra [2011: 250,5 
milljónir evra]. 

 Pantanabók stóð í 125,4 milljónum evra í árslok 2012 [2011: 188,9 milljónir evra].  

Góður vöxtur upp á 6.8%  á síðasta ári byggir á styrkleikum Marel, samþættingu síðustu missera og þéttu 
sölu- og þjónustuneti um allan heim. Innri vöxtur í kjarnastarfsemi Marel á síðustu fjórum árum var 29% 
við krefjandi markaðsaðstæður. 

Tekjur ársins eru í samræmi við væntingar félagsins með 8,6% rekstarhagnað sem þó er undir 10-12% 
langtíma markmiði  félagsins. Markaðir í Evrópu og Bandaríkjunum  voru krefjandi þar sem tafir voru á 
pöntunum á stöðluðum vörum sem gefa háa framlegð en á móti óx sala á stærri vinnslukerfum á 
nýmörkuðum áfram. Þess er vænst að stærri verkefnin skili framtíðartekjum af stöðluðum vörum og 
tengdri þjónustu .  

Theo Hoen, forstjóri: 
„Heilbrigður 6,8% vöxtur er afrek við krefjandi markaðsaðstæður. Marel hefur vaxið gríðarlega á síðustu 
fjórum árum. Við bjóðum stöðugt upp á nýjar vörur og höfum styrkt okkar alþjóðlega sölu- og 
þjónustunet á sama tíma og við höfum skapað eina heild með samþættingu margra félaga. 

Á síðasta ári var mikill vöxtur í fiskiðnaði hjá okkur og við sáum batamerki í kjötiðnaði á síðasta 
ársfjórðungi. Við höldum stöðu okkar sem markaðsleiðtogi í frekari vinnslu. Kjúklingamarkaðurinn er 
áfram meginstoðin í tekjuöflun Marel og afkoman þar er umfram væntingar.  

Við gerum ráð fyrir hóflegum vexti á fyrri helmingi ársins 2013 en jafnframt að okkar helstu markaðir 
muni rétta úr kútnum á seinni hluta ársins, sérstaklega Bandaríkin sem hafa verið í lægð síðustu tvö árin. 
Við munum leggja áherslu á kostnaðaraðhald og stöðlun vara til að auka arðsemina. Ef við horfum til 
lengri tíma þá er okkar trú að stöðugt framboð af nýjum vörum, stöðluðum lausnum og þjónustu á öllum 
mörkuðum muni skila sterkum innri vexti á næstu árum. Með aukinni sölu á stöðluðum vörum og áherslu 
á hagkvæmni í rekstrinum gerum við ráð fyrir að ná 10-12% EBIT markmiði á seinni hluta ársins. ” 

                                                 
1
 Án einskiptiskostnaðar vegna samninga um nýtt fyrirkomulag lífeyrissjóðsmála sem nam 11 milljónum evra. 
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Tekjudreifing Marel er áfram sterk. Almennt skiptast tekjurnar nokkuð jafnt í þrennt: 1) stór vinnslukerfi, 
oft í nýjar verksmiðjur; 2) staðlaður tækjabúnaður og minni vinnslukerfi; og 3) varahlutir og þjónusta. Á 
síðasta ári var dreifingin hins vegar þannig að stór vinnslukerfi skiluðu um 40% tekna á meðan staðlaðar 
vörur mynduðu minna en 25% teknanna, sem er lægri hlutdeild en undanfarin tvö ár og því er framlegð 
ársins 2012 minni en áður. Meira en helmingur tekna Marel stafar frá kjúklingageiranum, en þess eru 
skýr merki að aðrir markaðir geti vaxið hraðar í framtíðinni.  

Á aðalfundi ársins 2013, sem haldinn verður 6. mars næstkomandi, mun stjórn Marel leggja til að 
hluthafar fái greidd 0,97 evru sent í arð á hlut fyrir rekstrarárið 2012 [2011: 0,95 evru sent á hlut]. Miðað 
við fjölda útistandandi hluta nú nemur fyrirhuguð heildararðgreiðsla um 7,1 milljón evra, sem samsvarar 
um 20% af hagnaði ársins. Arðgreiðslutillaga þessi er í samræmi við markmið um fjármagnsskipan og 
arðgreiðslustefnu sem kynnt var á aðalfundi félagsins 2011. 

Verði tillagan samþykkt af hluthöfum félagsins, munu hlutabréf sem skipta um hendur frá og með 7. 
mars 2013 (e. ex-date = arðleysisdagur) verða án arðsréttinda og réttur hluthafa til arðgreiðslu verða 
miðaður við hlutaskrá félagsins í lok viðskipta hinn 11. mars 2013 sem yrði arðsréttindadagur (e. record 
date). Stjórn Marel leggur til að arður verði greiddur út hinn 5. apríl 2013 (e. payment date). 
 

Afkoma fjórða ársfjórðungs 2012 

 

Góðar tekjur en lægri arðsemi 
 

 Tekjur á fjórða ársfjórðungi 2012 námu  178,4 milljónum evra, sem er 3% samdráttur samanborið við sama 
tímabil fyrir ári [Q4 2011: 183,9 milljónir evra]. 

 EBITDA var 19,5milljónir evra, sem er 10,9% af tekjum [Q4 2011: 27,9 milljónir evra]. 

 Rekstrarhagnaður (EBIT) var 13,6 milljónir evra, sem er 7,6% of tekjum [Q4 2011: 21,6 milljónir evra]. 

 Hagnaður nam 7,1 milljón evra á fjórða ársfjórðungi 2012 [Q4 2011: 15,0 milljónir evra].  

 Handbært fé frá rekstri, fyrir fjármagnsliði og skatta, er áfram traust og nam 28,6 milljónum evra 
samanborið við 19,9 milljónir á fjórða ársfjórðungi 2011.  

Sterk markaðsstaða Marel og stöðugt framboð nýrra vara er undirstaða góðrar tekjuöflunar Marel við 
krefjandi markaðsaðstæður á árinu 2012. Nýjar pantanir námu 152,3 milljónum evra á fjórða ársfjórðungi 
[Q4 2011: 176,0 milljónir evra] sem er aukning frá þriðja ársfjórðungi 2012.  Virði pantana nam 125,4 
milljónum evra í lok ársins samanborið við 188.9 milljónir evra í lok fyrra árs.   

Í desember 2012 gerði Marel samkomulag um breytta skilmála á langtímafjármögnun félagsins frá 
nóvember 2010, sem fól í sér framlengingu á fjármögnun um eitt ár eða til ársins 2016. Þrátt fyrir erfiðar 
aðstæður á fjármálamörkuðum náðist þessi mikilvægi áfangi sem mun leiða til hagkvæmari fjármögnunar 
og lægri fjármagnskostnaðar. 
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Lykiltölur úr rekstri – helstu tölur í þúsundum evra 
 

 

  

Rekstrarreikningur 4. ársfj. 4. ársfj. Breyting Árið Árið Breyting

Á samstæðugrunni (leiðrétt fyrir 2011) 1)
2012 2011 í % 2012 2011 í %

Tekjur 178,363   183,903   (3.0)           713,960   668,357   6.8            

Framlegð 60,086     69,798     (13.9)         249,226   247,289   0.8            

   Framlegð sem hlutfall af tekjum 33.7           38.0           34.9           37.0           

Rekstrarhagnaður (EBIT) 13,632     21,620     (36.9)         61,081     73,152     (16.5)         

   EBIT sem hlutfall af tekjum 7.6             11.8           8.6             10.9           

EBITDA 19,527     27,908     (30.0)         85,963     97,992     (12.3)         

   EBITDA sem hlutfall af tekjum 10.9           15.2           12.0           14.7           

Hagnaður 7,143       14,988     (52.3)         35,609     34,463     3.3            

   Hagnaður sem hlutfall af tekjum 4.0             8.1             5.0             5.2             

Mótteknar pantanir 
2)

152,329   175,922   (13.4)         650,493   702,419   (7.4)           

Pantanabók -            -            125,390   188,856   (36.1)         

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta 28,567     19,895     65,569     63,716     

Handbært fé frá rekstri 25,237     14,524     49,095     43,183     

Fjárfestingar (11,258)    (10,925)    (37,294)    (28,690)    

Fjármögnun (11,052)    (6,331)      (26,486)    (47,120)    

Nettó aukning (minnkun) á handbæru fé 2,927       (2,732)      (14,685)    (32,627)    

Efnahagur

Nettó vaxtaberandi skuldir 243,242   250,489   

Veltufé 
4)

110,748   94,944     

Kennitölur

Veltufjárhlutfall 1.3 1.2

Lausafjárhlutfall 0.8 0.8

Fjöldi útistandandi hluta í þúsundum 731,440 728,844

Markaðsvirði hlutafjár í milljónum evra miðað við gengi í lok tímabils 604.2 574.2

Arðsemi eiginfjár 9.2% 9.6%

Hagnaður per hlut í evru sentum 4.88 4.70

Skuldsetningarhlutfall 
5)

2.83 2.56

5)  Nettó vaxtaberandi skuldir / leiðrétt EBITDA síðustu 12 mánaða.

4) Viðskiptakröfur, birgðir, verk í vinnslu og lánardrottnar.

1) Tölurnar eru leiðréttar um 11 milljón evrur vegna lífeyrissjóðsskuldbindinga.
2) Þjónustutekjur meðtaldar.
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Markaðir  
 
Árið 2012 bauð upp á ýmis tækifæri og áskoranir fyrir Marel. Hæg framvinda í Evrópu og Bandaríkjunum 
hélt áfram, á meðan eftirspurn á öðrum mörkuðum eins og í Kína, Austur-Evrópu og Suður-Ameríku var 
vaxandi. Á síðasta ári var mikill vöxtur í fiskiðnaði og skýr batamerki sáust í kjötiðnaði á síðasta 
ársfjórðungi. Marel heldur stöðu sinni sem markaðsleiðtogi í frekari vinnslu. Kjúklingamarkaðurinn er 
áfram meginstoðin í tekjuöflun Marel og afkoman er umfram væntingar.  

Helstu áskoranir matvælaframleiðenda eru hátt fóður-, orku og vatnsverð, framboð á vinnuafli og auknar 
kröfur um fleiri og öruggari afurðir. Kjarninn í viðskiptamódeli Marel er að mæta þessum áskorunum. 
Þrátt fyrir að árið 2012 hafi verið erfitt fyrir framleiðendur á mörgum mörkuðum, þá tryggðu fjölmörg 
verkefni stöðu Marel sem markaðsleiðtoga og leiðandi afls í tækni fyrir matvælaframleiðslu. 

Hér á eftir er yfirlit yfir kjarnastarfsemi Marel í fjórum greinum matvælaiðnaðarins: Kjúklingi, fiski, kjöti 
og frekari vinnslu. 
 
Kjúklingur 

2012: Starfsemi Marel í Kína var styrkt enn frekar með eflingu sölu- og þjónustuteyma félagsins, ásamt 
því að hafin var framleiðsla á íhlutum í vélar í verksmiðju Marel þar. Í Evrópu heldur samþjöppun 
matvælaframleiðenda áfram. Í Bandaríkjunum og Brasilíu hefur hátt fóðurverð áhrif á afkomu 
framleiðenda og þróast markaðir þar fremur rólega. Marel heldur áfram að styðja við viðskiptavini sína 
með lausnum sem auka skilvirkni framleiðsluferla þeirra. Þrátt fyrir færri nýjar pantanir á seinni hluta 
ársins skilaði kjúklingageirinn mjög góðri afkomu á árinu, og var um mettekjur og hagnað að ræða. 

4. ársfjórðungur: EuroTier sýningin í Hannover gekk mjög vel hjá Marel, þar sem AeroScalder vélin hlaut  
Golden Innovation Award fyrir bestu nýsköpun í iðnaðnum. Pantanir á fjórða ársfjórðungi voru í takti við 
fyrri fjórðunga, án mikillar fjölgunar í nýjum pöntunum og því er niðurstaðan sú að pantanabók er lægri 
og verkefni í framleiðslu eru umfangsminni fyrstu mánuði ársins 2013. Hins vegar eru væntingar um 
fjárfestingar nokkru meiri, og því má búast við að sölutölur hækki þegar líður á seinni helming ársins. 
Nokkrar mikilvægar pantanir voru staðfestar á ársfjórðungnum, þar á meðal stórt verkefni fyrir nýja 
verksmiðju í Noregi. Ennfremur skrifaði Marel undir samninga um stór verkefni í Tyrklandi og Bretlandi. 
 
Fiskur 

2012: Fiskiðnaðurinn í heild sinni er krefjandi þar sem ytri aðstæður hafa mjög mismunandi áhrif á 
fyrirtæki í iðnaðnum. Marel þjónustar bæði fyrirtæki í eldis- og hefðbundinni fiskvinnslu og bregst við 
mismunandi tækifærum eftir því. Markaðsaðstæður árið 2012 gáfu tækifæri til að sinna þörfum einstakra 
viðskiptavina til að bæta hagkvæmni og skilvirkni í rekstrinum. Afurðaverð í iðnaðnum er á niðurleið 
vegna aukins framboðs á bæði laxi (vöxtur í Chile) og botnfiski (með auknum kvóta), en það leiðir til þess 
að framleiðendur þurfa að draga úr framleiðslukostnaði og finna leiðir til frekari sjálfvirkni í starfseminni. 
Fiskiðnaðarhluti Marel setti upp kerfi í nýjar eldisverksmiðjur í Suður Ameríku og Kína sem eru viðmið í 
greininni. Þá kynnti Marel nýja laxaflökunarvél sem vakti mikla athygli. Fiskiðnaðarhluti Marel gekk mjög 
vel á árinu 2012. 

4. ársfjórðungur: Margar uppsetningar áttu sér stað í þessum líflega fjórðungi, þar á meðal á 
beitarfiskslínu í Costa Rica, sem var stæsta einstaka sala Marel í Mið-Ameríku. Salan var einnig mikilvægt 
skref í þeirri stefnu félagsins að leggja meiri áherslu á hinn ört vaxandi eldisfisksmarkað í Mið-Ameríku og 
Austurlöndum. Þá var jafnframt sett upp í fyrsta sinn sjálfvirkt skömmtunarkerfi fyrir laxeldisfyrirtæki í 
Noregi. Eftir marga ársfjórðunga í röð með miklum fjölda nýrra pantana varð raunin sú í fjórða 
ársfjórðungi að nýjar pantanir voru færri en þær sem voru afgreiddar, sem leiðir af sér lægri stöðu á 
pantanabók í lok árs. Samsetning og stærð pantanabókarinnar á fyrsta fjórðungi ársins 2013 er því ekki 
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eins og best verður á kosið, en langtímahorfur eru áfram jákvæðar. Fjárfestingar Marel í uppbyggingu 
markaða um allan heim þýða að sveiflur í eftirspurn milli markaða hafa ekki jafn mikil áhrif á stafsemina. 
 
Kjöt 

2012: Viðskiptavinir Marel áttu erfitt uppdráttar á kjötmarkaðnum á árinu en þeir glíma við lága 
framlegð. Af því leiddi að fjárfesting á nýrri tækni á þróaðri mörkuðum, eins og Bandaríkjunum og 
Evrópu, var minni en oft áður. Markaðir í Asíu og Suður-Ameríku voru hins vegar líflegri, sérstaklega á 
seinni hluta ársins. Vörur eins og StreamLine úrbeiningar- og snyrtikerfið og hið nýja Trim Management 
System, þar sem SensorX tæknin gegnir lykilhlutverki, eru dæmi um lausnir sem Marel býður 
viðskiptavinum sínum til að ná hámarksverðmætum úr hráefni sínu. Þrátt fyrir að afkoman í 
kjötiðnaðarhluta Marel hafi ekki verið góð á árinu þá voru nýjar vörur og lausnir kynntar með góðum 
árangri og nokkrir mikilvægir samningar voru gerðir á nýjum mörkuðum. Einnig er ljóst að markaðsdrifið 
skipulag fyrirtækisins skilar árangri.  

4. ársfjórðungur: Fimm stór framleiðslukerfi fyrir kjötiðnaðinn voru seld á fjórða ársfjórðungi í Ástralíu, 
Írlandi, Kína, Chile og Mexíkó, en allir þessir markaðir eru nýjir hjá Marel í iðnaðnum. Eftir aðeins eitt ár á 
Kínamarkaði var gengið frá sölu á fyrsta StreamLine kerfi Marel í kjötiðnaðinn, sem verður að teljast góð 
byrjun. Einnig var gengið frá sölu á úrbeiningarlausn í Chile og Mexíkó. Meginástæða þess að 
viðskiptavinir völdu lausnir frá Marel var hvernig búnaður frá fyrirtækinu og Innova hugbúnaðarlausnir 
tryggja rekjanleika vöru, hvernig frammistaða einstakra hluta keðjunnar og gagnasöfnun stuðla stöðugt 
að betri nýtingu á hráefni. 
 
Frekari vinnsla 

2012: Fjölmörg ný verkefni í frekari vinnslu Marel áttu sér stað í Suður-Ameríku, Austur-Evrópu og 
Austurlöndum fjær. Í þessum heimshlutum á sér nú stað mikil fjárfesting í stórum vinnslulínum. Mikil 
eftirspurn er eftir co-extrusion tækni í pylsuframleiðslu í Bandaríkjunum og á öðrum heimssvæðum og 
sér ekki fyrir endann á þeirri þróun. Margir af viðskiptavinum Marel bættu við þær lausnir fyrirtækisins 
sem höfðu þegar verið settar upp eða skiptu út eldri tækjabúnaði til að bæta enn frekar hráefnisnýtingu 
og er nýi MOS ofninn gott dæmi um slíkar endurbætur. Frekari vinnsla Marel hélt stöðu sinni á markaði 
árið 2012. 

4. ársfjórðungur: Fjölmargar pantanir voru staðfestar á ársfjórðungnum, þar á meðal voru nokkrar frá 
fyrirtækjum í Austur-Evrópu, á heilum framleiðslulínum sem settar verða upp á þessu ári. Þó nokkuð var 
um pantanir frá Kína, sem sýnir enn og aftur mikilvægi þessa sívaxandi hagkerfis. Þá var gengið var frá 
samkomulagi við bandarískt fyrirtæki með byggir verksmiðju fyrir starfsemi sem þjónustar 
skyndibitaiðnaðinn í Kína. Tveggja daga iðnsýning var haldin í Boxmeer í Hollandi þar sem sýndar voru 
lausnir í húðun (e. coating), þar sem meðal annars komu viðskiptavinir frá Indónesíu, Kína, Egyptalandi, 
Frakklandi og Póllandi. Þar var hægt að sjá framleiðsluferlið í heild sinni frá upphafi til enda og þar var 
jafnvel hægt að gæða sér á lokaafurðum beint af færibandinu. 
 

Nýsköpun 
 
Nýsköpun er einn af hornsteinum í stefnu Marel. Félagið fjárfestir sem samsvarar 5-7% af veltu í 
vöruþróun ár hvert. Á síðasta ári setti Marel 57 nýjar vörur á markað og sótti um einkaleyfi á 24 nýjum 
vörum í þróun. Marel tekur þátt í að auka hagkvæmni í matvælaiðnaði með því að bjóða viðskiptavinum 
sínum stöðugt nýjar vörur og lausnir. Rekjanleiki, vatns- og orkusparnaður verða sífellt mikilvægari þættir 
í rekstri matvælaframleiðenda en auk þess er bætt hráefnisnýting, sjálfvirkni og hagkvæmari verkferlar 
enn þá lykilþættir í rekstrinum. 
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Með því að þróa nýjar vörur og lausnir fyrir próteinframleiðendur í heiminum er Marel að stækka 
markaðinn sem félagið starfar á. Þetta er grundvallaratriði og í raun það sem hefur gert Marel kleift að 
vaxa umfram markaðsvöxt undanfarin ár. Markmið Marel er að bjóða viðskiptavinum sínum lausnir sem 
gefa þeim forskot í samkeppni. 

Sem dæmi nýjar vörur sem auka verðmætasköpun viðskiptavina Marel má nefna StreamLine lausnirnar. 
Með því að nota Innova hugbúnaðinn í StreamLine kjötvinnslukerfi sínu hefur einn viðskiptavinur Marel í 
Tékklandi bætt hráefnisnýtingu í framleiðslunni um 1,3% og framleiðni um 20%.  StreamLine kerfið fyrir 
úrbeiningu og snyrtingu gefur kjötframleiðendum yfirsýn og tól til að safna gögnum um nýtingu, afköst 
og gæði í heildarvinnsluferlinu. StreamLine lausnir má útfæra á marga vegu fyrir úrbeiningu snyrtingu, 
himnuvinnslu, bindingu og sögun og þannig geta framleiðendur mætt margvíslegum þörfum 
viðskiptavina sinna. 
 

Rekstrarhagkvæmni 
 
Marel hefur unnið á undanförnum árum í að samhæfa og samþætta ýmsa þætti í rekstri sínum til að ná 
fram meiri rekstrarhagkvæmni. Það er grunnurinn að því að félagið nái markmiðum sínum í framtíðinni. 
Ennfremur hafa lykilþættir fyrir stefnumörkun félagsins verið skilgreindir, en þeir byggja á frekari 
straumlínulögun til að auka rekstrarhagkvæmni og gera félaginu kleift að framfylgja stefnu sinni.   
 
Kostnaðaraðhald  
Enn sem fyrr mun Marel leggja ríka áherslu á ýmis verkefni til að sýna kostnaðaraðhald og ná fram 
hagræðingu. Mörg verkefni eru í gangi til að straumlínulaga reksturinn og lækka kostnaðargrunn félagsins 
varanlega þrátt fyrir aukin umsvif eins og vaxtarstefna Marel gerir ráð fyrir. Sérstök áhersla verður lögð á 
framlegð félagsins en markmiðið er að ná 40% framlegð á næstu  þremur til fimm árum. 
 
Sjóðstreymi 
Handbært fé frá rekstri, fyrir fjármagnsliði og skatta, var jákvætt um 28,6 milljónir evra á fjórða 
ársfjórðungi 2012 samanborið við 19,9 milljónir evra á fjórða ársfjórðungi 2011, en það er aukning um 
8,7 milljónir evra. Efnahagsreikningur félagsins er traustur og nettó vaxtaberandi skuldir félagsins námu 
243,2 milljónum evra í lok ársins en það er lægra en í lok árs 2011 (250,5 milljónir). Rekstur félagsins er 
vel fjármagnaður. Ekki þarf að ráðast í fjárfrekar framkvæmdir til að auka framleiðslugetu á næstu árum 
til að mæta framtíðarvexti félagsins.  

Marel leggur áherslu á stýringu veltufjármuna til að draga úr fjárbindingu. Á árinu 2012 náðist góður 
árangur með lækkun útistandandi krafna og auknum veltuhraða birgða. Hins vegar minnkuðu fyrirfram 
greiðslur inn á verk í kjölfar samdráttar í nýjum pöntunum á árinu og það hafði neikvæð áhrif á liðinn 
verk í vinnslu í lok ársins.  
 
Fjármögnun 
Eins og að ofan greinir, gerði Marel samkomulag við lánveitendur um breytta skilmála á langtíma-
fjármögnun félagsins frá nóvember 2010, sem fól í sér framlengingu á fjármögnun um eitt ár eða til ársins 
2016. Greiðsluvíkjandi láni (e. junior) var breytt í hefðbundið sambankalán (e. senior) og því er 
fjármögnunin eingöngu byggð á einföldu lánafyrirkomulagi. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður á fjármála-
mörkuðum náðist þessi mikilvægi áfangi sem mun leiða til hagkvæmari fjármögnunar og lægri 
fjármagnskostnaðar. 

Eftirstöðvar á skuldabréfi félagsins í íslenskum krónum, sem samsvaraði 7,6 milljónum evra, voru 
greiddar upp á árinu. Með þeirri uppgreiðslu hefur Marel greitt allar skuldbindingar sínar í íslenskum 
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krónum og er nú eingöngu fjármagnað í evrum og dollurum (USD), þannig að skiptingin felur jafnframt í 
sér gjaldeyrisvarnir.  
 
Arðgreiðsla og eigin bréf 
Hluthafar fengu arðgreiðslu sem nam 0,95 evru senti á hlut á árinu. Heildararðgreiðslan nam 6,9 
milljónum evra sem samsvarar um 20% af hagnaði ársins 2011. Einnig keypti félagið eigin bréf til að 
mæta skuldbindingum samkvæmt kaupréttarsamningum við starfsmenn.  
 

Horfur 
 
Marel gerir ráð fyrir hóflegum vexti á fyrri helmingi ársins 2013 en batnandi aðstæðum á helstu 
mörkuðum á seinni hluta ársins. Marel væntir þess að ná 10-12% EBIT markmiði sínu á seinni hluta ársins 
með aukinni sölu á stöðluðum vörum og áherslu á rekstrarhagkvæmni á öllum sviðum.  

Til meðal og lengri tíma litið, telur Marel að nýsköpun og sterk markaðsstaða um allan heim á öllum 
iðnuðum félagsins muni skila góðum vexti og aukinni arðsemi.  

Engu að síður má gera ráð fyrir að afkoman verði breytileg milli ársfjórðunga vegna efnahagsþróunar á 
heimsvísu, sveiflna í pöntunum og tímasetningar stærri verkefna. 

 
Kynningarfundur 6. febrúar 2013 
 
Marel boðar til kynningarfundar um afkomu félagsins miðvikudaginn 6. febrúar kl. 8:30 í húsnæði 
félagsins að Austurhrauni 9, Garðabæ. Fundinum verður einnig netvarpað: www.marel.com/webcast. 
 

Birtingardagar fyrir reikningsárið 2013 og aðalfundur 2013  

 Aðalfundur Marel hf.     6. mars 2013  

Birtingardagar fyrir reikningsárið 2013:  
 1. ársfjórðungur 2013     22. apríl 2013  
 2. ársfjórðungur 2013     24. júlí 2013 
 3. ársfjórðungur 2013     23. október 2013  
 4. ársfjórðungur 2013     5. febrúar 2014 

 
Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaðar. 

Frekari upplýsingar veita:  
Helga Björk Eiríksdóttir, fjárfesta- og almannatengill. Símar: 563 8543 og 853 8543, netfang: 
helga.eiriksdottir@marel.com. 
Erik Kaman, fjármálastjóri. Sími: 563 8072. 

 
 

Um Marel 
Marel er í hópi stærstu útflutningsfyrirtækja Íslands og er í fararbroddi á heimsvísu í þróun og framleiðslu á háþróuðum 
búnaði og kerfum til vinnslu á fiski, kjöti og kjúklingi. Fyrirtækið starfrækir skrifstofur og dótturfyrirtæki í meira en 30 
löndum, auk 100 umboðsmanna og dreifingaraðila. 
 
Athygli fjárfesta er vakin á eftirfarandi: 
Sumar staðhæfingar í þessari fréttatilkynningu kunna að vera byggðar á mati og áætlunum stjórnenda félagsins en ekki á 
staðreyndum sem hægt er að sannreyna við birtingu hennar. Í eðli sínu fela slíkar staðhæfingar því í sér óvissu. Við vekjum 
þess vegna athygli fjárfesta á því að margir þættir geta haft þau áhrif að rekstrarumhverfi og afkoma verði með öðrum 
hætti en forsendur gera ráð fyrir í þessari tilkynningu. Tilkynningin verður ekki endurskoðuð eftir birtingu hvað þetta 
varðar. 

 

http://www.marel.com/webcast

