TRADING UPDATE 3de kwartaal 2013

Amersfoort, 7 november 2013

Hydratec: beter dan verwachte resultaten in het 3de kwartaal.
De omzet gedurende het 3de kwartaal was gelijk aan het vorige jaar, maar dankzij een betere
marge was het bedrijfsresultaat hoger. De omzet achterstand uit de eerste kwartalen kon niet
worden goedgemaakt .
Agri & Food Equipment: De investeringsbereidheid van de klanten van Pas Reform was
zwak, waardoor de omzet lager uitkwam dan vorig jaar. Daarnaast is de levering van het
grote Russische Cherkizovo project deels uitgesteld vanwege vertraging in de bouw van de
lokale faciliteiten. Er is geen onzekerheid over de uiteindelijke levering. Bij LAN werd een
flink aantal projecten opgeleverd en nieuwe projectorders geboekt. De omzet en resultaten
waren bij LAN dan ook hoger dan vorig jaar.
Man Machine Interfaces: Bij Danielson is nog geen sprake van herstel van de marktvraag,
waardoor de omzet achterbleef bij de verwachtingen en het bedrijfsresultaat daalde. Hoewel
nieuwe producten in de markt goed ontvangen worden, zal het nog tijd nemen voordat deze
een substantiële bijdrage aan de omzet kunnen leveren.
Plastics: Bij Euro Mouldings nam de vraag toe, waardoor de eerdere achterstand in de
eerste halfjaar wat werd ingelopen. Timmerije profiteerde van de begin dit jaar genomen
maatregelen, maar de vraag van de klanten was nog altijd niet op het niveau van
voorafgaande jaren. De omzet van Plastics kwam nagenoeg uit op het niveau van vorig jaar,
waarbij de resultaten verbeterden.
Vooruitzichten:
Anders dan de eerder uitgesproken verwachting rekenen wij op een bedrijfsresultaat over de
2de helft dat fors beter zal zijn dan dat over het zwakke eerste halfjaar.
Desondanks zal de omzet over het gehele jaar duidelijk lager uitkomen dan vorig jaar.
Hierdoor zal het bedrijfsresultaat circa 30% lager zijn dan vorig jaar.
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