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Flügger group A/S nedjusterer forventninger som konsekvens af afgørelse i tvist mellem Flügger og
Datacon
Den årelange strid mellem Flügger og it-virksomheden Datacon er nu afsluttet ved byretten i Glostrup. Flügger
group A/S skal betale godt fem millioner kroner plus renter til Datacon samt sagsomkostninger på godt tre millioner
kroner, og nedjusterer som konsekvens heraf forventningerne til EBIT for regnskabsåret 2018/19.
Sagen vedrørte store problemer med implementeringen af et ERP-system i 2014, som Datacon skulle levere til
Flügger. Flügger mente ikke, at systemet levede op til det aftalte, hvilket kostede koncernen mere end 100 millioner
kroner i mistet salg og ekstraomkostninger til konsulenter, transport mv. Datacon mente omvendt at have penge
tilgode for deres leverancer, og stævnede Flügger med et inkassokrav på 13 millioner kroner tillagt renter. I
forlængelse af dette rejste Flügger et modkrav overfor Datacon på 25 millioner kroner.
Retten i Glostrup har i dag afsagt dom i sagen, og fundet, at Flügger group A/S skal betale godt fem millioner
kroner til Datacon samt sagsomkostninger på godt tre millioner kroner plus renter.
”Det var ikke den afgørelse, vi havde håbet på, og vi vil nu bruge den kommende tid til at vurdere dommens
præmisser, og hvorvidt vi vil anke den. Vi er dog tilfredse med, at retten har vurderet, at systemet ikke var klar til at
blive sat i drift i december 2014, hvilket medførte en række problemer, herunder manglende performance og
utilstrækkelig fejltolerance samt et antal konkrete funktionelle mangler og et antal mindre fejl,” siger Jimmi
Mortensen.
Afgørelsen påvirker Flügger group A/S’ finansielle resultat for 2018/2019 negativt, og som konsekvens nedjusteres
og præciseres EBIT til niveauet 40-43 mio. DKK, svarende til en EBIT margin på 2,2%-2,4%. Flügger group A/S’
årsrapport for regnskabsåret 2018/19 offentliggøres den 26. juni 2019.
Henvendelser
Al henvendelse vedrørende sagen bedes rettet til CEO Jimmi Mortensen på telefon +45 40 64 75 45 eller til Group
General Counsel, Torben Dehlholm på +45 40 64 75 97.
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