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TRADING UPDATE 1ste kwartaal 2014
De omzet van Hydratec is in het 1ste kwartaal gestegen ten opzichte van gelijke periode vorig
jaar. Bij Agri & Food Equipment door opleveringen van enkele grote projecten. Bij industriële
toeleverende bedrijven MMI en Plastics is vooral sprake van toegenomen vraag van
bestaande klanten. Door de hogere omzet steeg ook het bedrijfsresultaat en kon een stijging
van het nettoresultaat gerealiseerd worden.
Agri & Food Equipment: Pas Reform kon dankzij een goed gevulde orderportefeuille het
eerste kwartaal een flinke omzet realiseren. Echter, het bedrijf merkt momenteel het effect
van de daling van de meeste valuta’s van opkomende landen t.o.v. de euro, waardoor de
investeringsbereidheid in die gebieden relatief laag is. Doordat Pas Reform een groot deel
van zijn productie uitbesteed aan leveranciers is zij goed in staat de fluctuaties in de
marktvraag te op te vangen. Bij LAN Handling Systems werden diverse projecten uitgeleverd
en nieuwe orders geboekt voor grote internationale voedsel producenten. Daardoor bleef de
orderportefeuille op peil.
Man Machine Interfaces: Danielson kon de afgelopen perioden enkele grote orders boeken
voor nieuwe toepassingen welke het afgelopen jaar werden geïntroduceerd. De omzet was
nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. Eind vorig jaar werden maatregelen genomen om de
vaste kosten te verlagen en ook deze hebben nu hun effect.
Plastics: Bij beide Plastics bedrijven gold dat de orders van klanten over een breed front
hoger lagen dan vorig jaar. Vooral Euro Mouldings realiseerde een flinke omzet toename
dankzij de toegenomen vraag naar kunststof verpakkingen. Timmerije boekte meer
opdrachten voor nieuwe producten voor bestaande en nieuwe klanten, waardoor ook hier de
omzet steeg.
Afstoting belang in Danielson:
Op 3 april werd het voornemen gepubliceerd om Danielson te verkopen aan Schurter
Holding AG. De belangrijkste reden voor deze beslissing is de inschatting dat op termijn de
huidige positie van Danielson in zijn specifieke marktsegmenten op de West Europese markt
te klein wordt. Door aansluiting te zoeken bij een gespecialiseerd concern zoals Schurter,
worden de mogelijkheden voor Danielson op zijn afzetmarkt aanzienlijk groter. Wij
verwachten deze transactie, welke zal leiden tot een boekwinst, binnen korte termijn te
finaliseren. Tevens zal het de solvabiliteit van Hydratec verbeteren.

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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