Periodieke informatieverschaffing
Amersfoort, 18 november 2011
TRADING UPDATE 3de kwartaal 2011
De activiteiten van Hydratec zijn in het 3de kwartaal goed op peil gebleven en kwamen
nagenoeg uit op zelfde niveau als vorig jaar. Een goede prestatie gelet op de sterk
toegenomen economische onzekerheden. Vanaf medio augustus zijn de gevolgen van de
politieke spanningen en macro-economische onzekerheden duidelijk merkbaar in de lagere
ordervolumes van de klanten aan onze bedrijven.
Danielson / MMI is als toeleverancier van industriële machine producenten sterk afhankelijk
van de investeringsniveaus van de West–Europese industrieën. Terwijl over de 1ste helft van
het jaar nog sprake was van forse groei in omzet is deze nu afgezwakt. De order portefeuille
is belangrijk lager en korter geworden. Danielson introduceerde in september een eerste
versie van de door haar ontworpen Capacitieve Touch Screen en presenteerde zich
daarmee als een toonaangevende aanbieder van machine Interface producten in zijn
industrie. In het derde kwartaal werd de Nederlandse en Engelse organisatie van Danielson
geïntegreerd in één organisatie. De met deze organisatieverandering gepaard gaande lasten
(circa € 450k) werden direct ten kosten van het resultaat genomen. Wij verwachten dat dit in
het komende jaar al tot besparingen zal leiden en de organisatie slagvaardiger zal maken.
Bij de Plastics bedrijven waren de omzet niveaus van bestaande klanten lager dan gelijke
periode van het vorige jaar, maar vooral Timmerije kon dankzij het verwerven van nieuwe
klanten en opdrachten nog wel een toename van omzet boeken. De prijsstijging van de
grondstoffen stabiliseerde zich gedurende 3de kwartaal, waardoor ook de bruto-marges zich
stabiliseerden.
Vooruitzichten:
Het is duidelijk dat de turbulente economische omstandigheden ook bij onze afnemers
hebben geleid tot een forse daling van het vertrouwen en grote onzekerheid over de nabije
toekomst. Dit leidt direct tot lagere ordervolumes en dus omzetten bij onze industriële
bedrijven. Dankzij de zeer goede resultaten gedurende de 1ste helft van dit jaar en strakke
beheersing van de kosten verwachten wij nog altijd een stijging van de operationele
resultaten te kunnen boeken voor het gehele jaar.
Overname LIAS:
Op 11 november hebben wij het voornemen gepubliceerd om 88,5% van LIAS Industries BV
over te nemen (zie persbericht). Op basis van de initieel met de verkoper overeengekomen
voorwaarden met betrekking tot deze transactie zullen de resultaten van LIAS vanaf 1
september 2011 in de financiële resultaten van Hydratec geconsolideerd worden. Hierdoor
zullen zowel de omzet, als de bedrijfsresultaten, en de winst per aandeel belangrijk
toenemen (zie ook de annex 1 van de agenda voor de Buitengewone vergadering van
Aandeelhouders te houden op 29 december a.s.).

Profiel Hydratec Industries NV
Hydratec Industries NV is een industriële holding maatschappij met als activiteiten:
1. Ontwerp en productie van elektronische bedieningspanelen (MMI) door Danielson
Europe met productie faciliteiten te Hardenberg (Nederland) en Aylesbury (UK).
2. Ontwerp en productie van kunststof onderdelen en geblazen kunststof verpakkingen
door Timmerije en Euro Mouldings, met productie faciliteiten te Neede en Nijverdal.
Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam NV (ISIN
NL0009391242, ticker: HYDRA.)
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