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DENNE SELSKABSMEDDELELSE INDEHOLDER INTERN VIDEN

Med en ordre fra endnu et Fortune 500-selskab cementerer FOM Technologies i dag sin position som

leverandør af teknologi til førende materiale forskere. Samtidig opjusterer FOM Technologies

omsætningsforventningerne for både 2022 og 2023 med henholdsvis 20 pct. og 25 pct. Ordren udgør en

milepæl for FOM Technologies, der nu har 10 Fortune 500 selskaber i kundeporteføljen.

FOM Technologies annoncerer i dag, at selskabet er udvalgt til at levere slot-die-coating udstyr til endnu en Fortune 500

kunde. Aftalen kommer efter en række tidligere udmeldte ordrer fra batteri- og solenergi-relaterede kunder i verdens

absolutte superliga.

Stigende global efterspørgsel på forskningsudstyr til solenergi- og batteri-industrierne driver den internationale vækst for

danske FOM Technologies, og interessen for den unikke danske slot-die teknologi i form af selskabets R/D-udstyr er støt

stigende. Målet er at udnytte FOM Technologies unikke teknologi til at imødekomme efterspørgsel på nye højteknologiske

løsninger som svar på en serie globale udfordringer.

CEO Michael Stadi fortæller, at kunden ønsker at være anonym for bedst at kunne beskytte sin forskning og udvikling,

men oplyser, at kunden arbejder med materiale forskning indenfor Tech-segmentet. Dermed åbner FOM Technologies op for

en ny klasse af kunder.

“Vores teknologi øger støt sin relevans i en række globale højteknologiske industrier. Vi har nu i alt 10 Fortune 500 kunder,

som alle er frontløbere inden for deres felt. Der foregår et bogstaveligt talt livsvigtigt kapløb mod at levere løsninger på

verdens største problemer inden for sundhed, energi og klima, og der bliver holdt godt på hemmelighederne hos disse

virksomheder. Derfor kan vi ikke nævne kundens navn, men blot i stilhed og stolthed notere os, at dansk teknologi gør sig

gældende på verdensscenen.

Det er valgdag i dag, og med vores baggrund som et spin-off fra udviklingsmiljøet på DTU vil jeg opfordre danske politikere

til at arbejde for, at den danske talentmasse fortsat kan udvikle sig i Danmark, og at virksomheder lettere kan opnå

finansiering i Danmark til at udvikle de løsninger, som verden får brug for, og som sikrer Danmark indtægter og fortsat

relevans i verden,” siger CEO Michael Stadi.

Markant opjustering og modning til Small Cap notering.

På baggrund af denne ordre og virksomhedens overordnede pipeline opjusterer FOM Technologies guidance for

omsætningen markant i både 2022 og 2023 (se tabel nedenfor). Virksomheden planlægger i løbet af samme periode at

styrke organisationen til at favne den forventede stigende efterspørgsel samt fortsat at investere i innovation og

produktudvikling. EBITDA-forventninger til både 2022 og 2023 forbliver derfor uændrede for nu.

“Underpromise - Overdeliver” er et ufravigeligt mantra, der deles af hele teamet bag FOM Technologies, som samles bag en

ambition om at tage det næste naturlige skridt fra vækstbørs til en Small Cap-notering næste år. Vores teknologi er blevet

udvalgt af endnu en global mastodont. Støtten fra mere end 3.500 private investorer har gjort det muligt for os at etablere

en kundeliste, der tæller mange af verdens mest anerkendte virksomheder og forskningsinstitutioner, men vi vil også gerne

have de helt store institutionelle investorer med på vores rejse på sigt. Derfor arbejder vi fortsat på at modne vores

organisation til at gå på hovedmarkedet i 2023 og for alvor at lyse op på radaren hos institutionelle investorer i fremtiden,”

konkluderer bestyrelsesformand Andreas Nielsen.

NUVÆRENDE FINANSIEL GUIDANCE FOR 2022:
 



Omsætning:      I interval fra DKK 33 mio. til DKK 36 mio. 

EBITDA:            I interval fra DKK 1 mio. til DKK 3 mio.
 

NY FINANSIEL GUIDANCE FOR 2022:
 

Omsætning:      I interval fra DKK 40 mio. til DKK 43 mio.               (+20,30 %)
 

EBITDA:            I interval fra DKK 1 mio. til DKK 3 mio.                   (Uændret)
 

-----///-----
 

NUVÆRENDE FINANSIEL GUIDANCE FOR 2023:
 

Omsætning:      I interval fra DKK 36 mio. til DKK 40 mio.
 

EBITDA:            I intervallet fra DKK 2 mio. til DKK 4 mio.
 

NY FINANSIEL GUIDANCE FOR 2023:
 

Omsætning:      I interval fra DKK 45 mio. til DKK 50 mio.               (+25,00 %)
 

EBITDA:            I interval fra DKK 2 mio. til DKK 4 mio.                   (Uændret)
 

------///------
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