- 1 af 5 -





- 2 af 5 -




Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra
Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er
ikke blevet selvstændigt bekræftet. Meddelelsen indeholder udelukkende
summariske oplysninger, og der gives ingen oplysninger eller garantier, hverken
udtrykkelige eller underforståede, vedrørende, og man bør ikke henholde sig til,
rimeligheden, nøjagtigheden, rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne
eller vurderingerne heri. Meddelelsen kan desuden indeholde udtalelser og
illustrationer vedrørende risici, planer, mål, målsætninger, strategier, fremtidige
begivenheder eller ydeevne samt underliggende forudsætninger og andre
udtalelser, som ikke er udtalelser om historiske fakta. Denne meddelelse indeholder
fremadrettede udtalelser om Bang & Olufsens økonomiske situation, driftsresultater
og virksomhedsresultater. Alle udtalelser, som ikke er udtalelser om historiske
fakta, er, eller kan anses for at være, fremadrettede udtalelser. Fremadrettede

- 3 af 5 -

udtalelser er udtalelser om fremtidige forventninger baseret på ledelsens
nuværende forventninger og forudsætninger og omfatter kendte og ukendte risici og
usikkerheder, som kan medføre, at et faktisk resultat, en faktisk ydeevne eller
begivenhed afviger væsentligt fra dem, som udtrykkeligt eller underforstået fremgår
af disse udtalelser.
Fremadrettede udtalelser omfatter blandt andet udtalelser vedrørende Bang &
Olufsens potentielle eksponering for markedsrisici samt udtalelser, som afspejler
ledelsens forventninger, meninger, estimater, prognoser, fremskrivninger og
forudsætninger. Der er en række faktorer, som kan påvirke Bang & Olufsens
fremtidige drift, og som kan medføre væsentlige afvigelser i Bang & Olufsens
resultater i forhold til de resultater, som fremgår af de fremadrettede udtalelser i
denne meddelelse, herunder (blandt andet): (a) ændring i efterspørgslen på Bang &
Olufsens produkter, (b) valuta- og renteudsving, (c) tab af markedsandel og
brancherelateret konkurrence, (d) miljømæssige og fysiske risici, (e)
lovgivningsmæssig, finansiel og reguleringsmæssig udvikling, herunder ændringer i
skatte- og regnskabspolitikker, (f) økonomiske og finansielle markedsforhold i
forskellige lande og regioner, (g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation
og genforhandling af kontraktsvilkår med statslige enheder, samt forsinkelser eller
fremskyndelse af godkendelse af projekter, (h) muligheden for at håndhæve
patenter, (i) produktudviklingsrisici, (j) råvarepris, (k) kundekreditrisici, (l) udbud
af komponenter fra leverandører og sælgere og (m) kundernes villighed og evne til
at acceptere levering og installation af produkter og risikoens overgang.
Der tages udtrykkeligt forbehold for alle fremadrettede udtalelser indeholdt i denne
meddelelse ved de forbehold, som er indeholdt i eller som der refereres til i denne
meddelelse. Man bør ikke henholde sig til fremadrettede udtalelser. Øvrige
faktorer, som kan påvirke fremtidige resultater, vil blive medtaget i Bang &
Olufsens årsrapport for 2013/2014 og efterfølgende delrapporter, og der bør tages
hensyn til disse faktorer.
Herudover og uden præjudice for erstatningsansvar for svig påtager Bang &
Olufsen sig ikke erstatningsansvar, ansvar eller forpligtelser og vil heller ikke
påtage sig erstatningsansvar, ansvar eller forpligtelser (hverken inden for kontrakt,
uden for kontrakt eller andet) vedrørende disse forhold. En potentiel investor bør
foretage sin egen undersøgelse af Bang & Olufsen og alle de afgivne oplysninger
og opfordres til at søge professionel rådgivning om juridiske, økonomiske,
skattemæssige og øvrige forhold vedrørende Bang & Olufsen og en eventuel
disposition påtænkt heri.
Alle oplysninger og synspunkter indeholdt heri er ikke udtømmende og er baseret
på finansielle, økonomiske, markedsmæssige og øvrige forhold gældende på datoen
for meddelelsen og kan ændres uden varsel. Ingen er forpligtet til at opdatere eller
ajourføre oplysninger indeholdt i meddelelsen ud over det, som er påkrævet i
henhold til gældende lovgivning eller børsregler.
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Meddelelsen udgør ikke og er ikke tiltænkt som en del af et tilbud, eller en
opfordring til tilbud, til at købe, tegne eller sælge aktier i Bang & Olufsen eller
andre værdipapirer. Meddelelsen eller dele heraf danner desuden ikke grundlag
for, og kan ikke gøres gældende i forbindelse med, kontrakter, engagementer eller
investeringsbeslutninger, og den udgør ikke nogen form for økonomisk vurdering
eller anbefaling vedrørende Bang & Olufsens aktier eller øvrige værdipapirer.
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