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FAKTAARK 
 

TOPSIL KORT FORTALT 
 Topsil er markedsledende inden for fremstilling af ultrarent 

silicium til den globale halvlederindustri.  

 Topsils silicium leveres som skiver (wafers) og indsættes 

herefter i powerkomponenter, der kan bruges til at omforme 

og styre stærke strømme i fx ind- og udkobling af 

vindmøller, til frekvensomformere i motorstyring og 

strømføring i højhastighedstog. 

 Topsils marked er for en stor del drevet af politiske 

initiativer, som det er set i Europa med prioritering af den 

grønne energi og offentlige trafik. På sigt vil den voksende 

middelklasse i verden (urbanisering) kræve de moderne 

bekvemligheder, og den spirende interesse for elbiler vil 

ligeledes være en vækstdriver. 

 For at udnytte det langsigtede markedspotentiale har Topsil 

foretaget betydelige investeringer i teknologi og kapacitet i 

form af bygninger og udstyr. 

 
STRATEGI 
Topsils strategi i 2015 vil fortsat være en styrkelse af positionen 
inden for høj- og mellemspænding, udbygning af positionen i 
Japan og Kina og ikke mindst en forbedring af cash flow og 
effektiviteten i produktionen. Strategien ”Executing on 

Opportunities” (2013-2015) går nu ind i sidste fase og vil blive 
tilpasset med samme overordnede fokus: at styrke konkurrence-
evnen gennem optimal udnyttelse af kapitalapparatet. 

HOVEDTAL (MIO. KR.) 
 2011 2012 2013 2014 Q1-Q3 

2015 

Omsætning 367,4 289,6 312,1 272,3 218,8 

EBITDA 35,1 12,8 21,0 (9,4) 18,1 

EBIT 6,0 (13,9) (6,4) (38,7) (4,4) 

Resultat før skat (3,3) (17,6) (12,7) (49,6) (20,5) 

Resultat efter skat (6,8) (24,7) (9,8) (42,0) (20,8) 

Aktiver, ultimo 601,5 686,2 656,6 633,2 623,1 

Egenkapital, ultimo 429,1 405,8 394,0 344,3 329,6 

Soliditetsgrad (%) 71 59 60 54 53 

 

 

 

 

STAMDATA 

Fondsbørs: Nasdaq Copenhagen 

Indeks: OMXC SmallCap 

Sektor: Teknologi 

Fondskode: DK0010271584 

Kortnavn: TPSL 

Aktiekapital: 132.028.539,25 

Nominel stk. str.: 0,25 kr. 

Antal aktier: 528.114.157 

Markedskapital: 180 mio. kr. 

Pris på aktien: 0,34 

 

EJERSKAB 

EDJ-gruppen: 14,4% 

Small Cap Danmark A/S: 7,6% 

Advice Capital: 5,3% 

Øvrige aktionærer: 72,7% 

  

 

DIREKTION 

Kalle Hvidt Nielsen, CEO 

Jesper Bodeholt, CFO 

Michael Lisby Jensen, CSO 

 

 

KONTAKT 

Spørgsmål og kommentarer bedes 

rettet til: 

Kalle Hvidt Nielsen, CEO via 

investorsekretariatet.  

E-mail: investor@topsil.com 

Telefon: +45 4736 5600 

Pengestrømme fra drift 4,7   (3,8) 18,3 (6,3) 6,2 

 

FORVENTNINGER TIL 2015 

I 2015 forventer vi en omsætningsfremgang i niveauet 2-5% 

og et EBITDA i den nedre del af intervallet 14-24 mio. kr. 

Topsil leverer 

siliciumløsninger til 
avancerede, energieffektive 

power komponenter  
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