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Trading Update Q1 2015.
De omzet van Hydratec is in het eerste kwartaal 2015 sterk gedaald ten opzichte van
gelijke periode voorgaand jaar. Deze teruggang is veroorzaakt door een lager aantal
uitleveringen in de Agri & Food Equipment activiteiten, hetgeen echter voorzien was.
De omzet bij de industrie toeleverende Plastics bedrijven is gering gestegen. Door de
lagere omzet daalde ook het bedrijfsresultaat en het nettoresultaat.
Agri & Food Equipment: Pas Reform leverde ondanks een goed gevulde
orderportefeuille minder projecten uit. Ze ondervindt thans terughoudendheid met
investeringen door onrust op de valutamarkten en de situatie in Rusland en Oekraïne.
Fluctaties in de omzet kunnen door Pas Reform echter goed worden opgevangen
omdat zij een groot deel van de productie heeft uitbesteed. Het orderboek bij Pas
Reform is goed gevuld. Bij LAN was sprake van een vergelijkbaar activiteitenniveau
met gelijke periode voorgaand jaar, echter hierop werd nu een betere marge
gerealiseerd. Ook zij heeft een goed gevulde orderboek, mede door een aantal grote
orders welke in het eerste kwartaal werden verworven.
Plastics: Bij Euro Mouldings was de omzet (en volume) nagenoeg op hetzelfde niveau
als voorgaand jaar. De marge verbeterde door de lagere grondstofkosten. Timmerije
realiseerde een duidelijk hogere omzet. Zij heeft in voorgaande perioden succesvol
nieuwe producten en nieuwe klanten weten te verwerven, wat een belangrijke impuls
geeft voor haar groei in dit kwartaal. Ook Timmerije profiteerde van de lagere
grondstofkosten.
Profiel Hydratec Industries NV (Hydratec)
Hydratec is een industriële holding maatschappij met als bedrijfs activiteiten:
1. Ontwerp en productie van Agri & Food systemen door Pas Reform Hatchery
Technologies in Zeddam en LAN Handling Systems in Tilburg
2. Ontwerp en productie van kunststof- onderdelen en -verpakkingen door
Timmerije en Euro Mouldings, met productiefaciliteiten in Neede en Nijverdal.

Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam NV (ISIN
NL0009391242, ticker: HYDRA.)
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