TRADING UPDATE 3de kwartaal 2014

Amersfoort, 4 november 2014

Hydratec: Stabiele omzet en resultaat ontwikkeling.
De omzet t/m het 3de kwartaal uit de voortgezette activiteiten is licht gestegen ten opzichte
van dezelfde periode vorig jaar. Mede door een gunstigere productmix steeg ook de
brutomarge. Hierdoor konden kostenstijgingen gecompenseerd worden en kwam ook het
bedrijfsresultaat hoger uit.
Agri & Food Equipment: De politieke situatie in Rusland en Oekraïne betekent dat in deze
voorheen belangrijke regio, weinig projecten door Pas Reform afgesloten konden worden.
Maar dit werd gecompenseerd door een sterke orderontvangst in het Midden Oosten, waar
Pas Reform haar marktaandeel aanzienlijk wist te vergroten.
Ook in de Verenigde Staten deed Pas Reform goede zaken. NatureForm Hatchery
Technologies, waarmee Pas Reform in januari 2014 een joint venture oprichtte, heeft een
eerste grote order opgeleverd. Dit is een belangrijke stap in Pas Reform’s strategie om haar
marktaandeel in de VS uit te bouwen.
Bij LAN werden enkele nieuwe projecten opgeleverd welke tegen wat lagere marges waren
afgesloten, waardoor het resultaat ondanks de hogere omzet wat lager was. Echter, er zijn
nieuwe project orders afgesloten waarop naar verwachting betere marges gerealiseerd
zullen worden.
Plastics: Euro Mouldings boekte een verdere stijging van de omzet. Mede door de stabiliteit
van de grondstofprijzen bleef de marge goed op peil, waardoor het resultaat ook verder
steeg. Timmerije profiteerde van de verkregen nieuwe orders waardoor de omzet en
resultaten toenamen. De totale omzet van Plastics nam licht toe, waarbij de resultaten
verbeterden.
Vooruitzichten:
Bij alle bedrijfsactiviteiten zijn de orderposities goed gevuld en verwachten wij een verdere
stijging van de omzet en resultaten in lijn met de afgelopen periodes.
Omdat van de verkochte MMI activiteiten (Danielson) in 2014 alleen het nettoresultaat in de
geconsolideerde cijfers meegenomen wordt, zal de overall omzet lager zijn dan die over het
vorige jaar. Mede daardoor zal het bedrijfsresultaat lager zijn. Echter, het buitengewone
resultaat op deze verkoop zal leiden tot een sterke toename van het nettoresultaat over 2014
ten opzichte van het voorafgaande jaar.
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