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TRADING UPDATE 3de kwartaal 2015

Lager bedrijfsresultaat bij een aanzienlijke omzetstijging
Mede door de overnames van Helvoet en Abar steeg de omzet tot en met het 3de
kwartaal aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar. De overnames hebben een
balansverlenging tot gevolg met afdoende solvabiliteit. De recente acquisities
presteren volgens plan. Het bedrijfsresultaat bleef aanzienlijk achter bij vorig
jaar door lagere omzet en marges bij Agri & Food Systems. Het bedrijfsresultaat
bij Plastic Components nam toe.
Agri & Food Systems
Na een matig eerste half jaar steeg in het derde kwartaal de autonome omzet en
het bedrijfsresultaat. Daardoor is de omzet tot en met het derde kwartaal op
hetzelfde niveau als vorig jaar gekomen, maar door een lagere marge is zoals
verwacht een lager bedrijfsresultaat gerealiseerd. Er is een koersverlies geleden
op de deelneming in Brazilië waar de Real het derde kwartaal sterk onder druk
stond.
Plastics Components
Ten opzichte van vorig jaar steeg bij Plastics Components de omzet, zowel
autonoom als door de overname van Helvoet Rubber & Plastics Technologies. De
stijging van het bedrijfsresultaat ten opzichte van vorig jaar zette zich in het
derde kwartaal door. Euro Mouldings is per 1 oktober verkocht aan Wadinko en
wordt met ingang van het 4e kwartaal niet meer geconsolideerd.
Vooruitzichten
Ondanks een teleurstellend bedrijfsresultaat dit jaar, zijn voor het 4e kwartaal de
verwachtingen positief met hogere omzetten en vooral betere marges. De
orderintake bij Agri & Food Systems is aangetrokken en het orderboek is goed
gevuld met aansprekende projecten waarop naar verwachting betere marges
gerealiseerd worden. Ook bij Plastics Components zijn de orderposities goed
gevuld. Bovendien wordt een boekwinst gerealiseerd op de verkoop van Euro
Mouldings.

Profiel Hydratec Industries NV
Hydratec is een wereldwijd actieve specialist in industriële systemen en
componenten, met een focus op de markten in Agri & Food, Automotive en
Health Tech.
Hydratec heeft twee kernactiviteiten:
1. Agri & Food Systems:
 Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam en Rio Claro (BR)
 LAN Handling Systems / ABAR Automation in Tilburg en Halfweg
2. Plastics Components:
 Timmerije in Neede
 Helvoet Rubber & Plastics Technologies in Hellevoetsluis, Tilburg,
Lommel (BE), München (DE), Pune (IN).
Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam NV
(ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA.)
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