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TRADING UPDATE 3de kwartaal 2012
De totale omzet van Hydratec is in het 3de kwartaal achter gebleven bij de verwachtingen.
De omzet kwam circa 19% lager uit ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, als gevolg
van een zwakke marktvraag bij alle bedrijven. De operationele kosten zijn goed onder
controle en verkoopprijzen worden strak gehandhaafd. Maar de lagere omzet leidt direct tot
lagere bedrijfsresultaten, dan wij ten tijde van de publicatie van de half-jaarcijfers in juli, nog
verwachtten.
De afgelopen maanden zien wij over een breed front dat de bestellingen van onze afnemers
lager zijn dan gedurende de 1ste helft van het jaar. Daarnaast is er de tendens bij onze
afnemers om de eigen voorraden zo laag mogelijk te houden. Dit alles wijst op onzekerheid
bij onze klanten.
De eind vorig jaar verworven Agri en Food activiteiten maken 46% van de totale omzet uit en
realiseerden circa 47% van het totale bedrijfsresultaat.
Agri & Food Equipment : Pas Reform boekte een grote opdracht voor de levering van
broederij apparatuur naar Rusland, welke vanaf medio volgend jaar geleverd zal worden.
Gedurende het afgelopen kwartaal lagen de uitleveringen op een laag peil, maar dat zal
gedurende het laatste kwartaal gecompenseerd worden. Bij de dochtermaatschappij LAN
Handling Systems werden voldoende nieuwe project orders geboekt om de orderportefeuille
op peil te houden.
Man Machine Interfaces: Bij Danielson is de vraag naar industriële bedieningspanelen sterk
afhankelijk van de algemene investeringsbereidheid in de West-Europese industrieën. De
afzwakking van de orders en omzet hadden wij op grond van de algemene zwakke
economische ontwikkelingen al eerder verwacht, maar is afgelopen perioden realiteit
geworden. Danielson heeft de afgelopen maanden een aantal innovatieve scherm
applicaties op de markt geïntroduceerd, welke zeer positief ontvangen zijn. Echter, deze
zullen op kortere termijn nog niet een belangrijke omzetbijdrage kunnen leveren
Plastics: In het afgelopen kwartaal stabiliseerden de grondstofprijzen zich, waardoor de
bruto-marges niet verder onder druk kwamen. De beide bedrijven werden ook
geconfronteerd met zwakke marktvraag. Hoewel bij Timmerije een flink aantal nieuwe orders
gerealiseerd werd, kan de omzet daarvan de zwakke overall vraag nog niet compenseren.
Euro Mouldings kent gelukkig een meer stabiele vraag van zijn klanten.
De rente kosten zijn hoger dan vorig jaar omdat voor de overname van de Agri en Food
activiteiten eind 2011, € 12,5 mio aan bankfaciliteiten werd opgenomen. De resultaten van
deze bedrijven is substantieel hoger dan deze rentekosten, zodat zij voor een belangrijke
bijdrage aan het overall netto resultaat zorgen.

Vooruitzichten:
Zoals eerder opgemerkt zien we, vooral bij de toeleverende bedrijven, een grote onzekerheid
bij de klanten en navenant lagere orders. Hoewel Pas Reform het merendeel van zijn omzet
boekt in zgn. opkomende markten, is daar de vraag ook zwak als gevolg van de relatief hoge
voerprijzen.
Wij verwachten dat in de resterende maanden van het jaar aan dit beeld geen verandering
zal komen. Dit betekent dat wij verwachten dat het bedrijfsresultaat weliswaar hoger zal zijn
dan dat over het vorige jaar, maar dat door de toegenomen rente kosten het netto resultaat
op een gelijk niveau zal uitkomen als dat over het vorige jaar.

Profiel Hydratec Industries NV (Hydratec)
Hydratec is een industriële holding maatschappij van bedrijven die hoogwaardige producten
en systemen leveren en sterke posities hebben in volgende marktsegmenten:
1. Agri & Food systemen door Pas Reform Hatchery Technologies te Zeddam en LAN
Handling Systems te Tilburg.
2. Elektronische Bedieningspanelen (Man Machine Interfaces) door Danielson Europe
met productiefaciliteiten te Hardenberg en Aylesbury (UK).
3. Kunststofonderdelen en -Verpakkingen door Timmerije en Euro Mouldings, met
productiefaciliteiten te Neede en Nijverdal.
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