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Omzet Hydratec fors gestegen ten opzichte van eerste kwartaal vorig jaar
De omzet van Hydratec is in het eerste kwartaal 2016 fors gestegen ten opzichte van
gelijke periode voorgaand jaar. Deze stijging is enerzijds veroorzaakt door de per juli
2015 overgenomen bedrijven Helvoet en Abar welke in de eerste helft van vorig jaar
nog niet geconsolideerd werden. Anderzijds was er ook sprake van forse autonome
groei door een hoger aantal uitleveringen in de kernactiviteit Agri & Food Systems.
Door de hogere omzet steeg ook het bedrijfsresultaat en het nettoresultaat.
De activiteiten bij Agri & Food Systems waren beduidend hoger dan vergelijkbare
periode vorig jaar. Er werden dankzij goed gevulde orderportefeuilles meer projecten
uitgeleverd. Bovendien waren de marges op deze projecten beter dan dezelfde periode
afgelopen jaar. De uitleveringen werden deels gerealiseerd bij nieuwe klanten in
landen waarin nog niet werd geleverd. De marktpositionering in Noord Amerika is
verder verstevigd. De Oost-Europese markt stabiliseert zich, maar daarentegen zijn de
Aziatische en Zuid-Amerikaanse markten nog terughoudend. De pet food markt blijft
zich positief ontwikkelen, waardoor het orderboek voor deze klantengroep
onverminderd goed gevuld blijft. Het aantal uitleveringen zal in het tweede kwartaal
naar verwachting minder hoog zijn.
De activiteiten bij Plastic Components waren door de in 2015 gerealiseerde
verwerving van Helvoet en ondanks de verkoop van Euro Mouldings per saldo fors
hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Bovendien is er meer focus op de belangrijke
markten Automotive en Health Tech gekomen. De omzet en de marge van de huidige
bedrijven steeg licht ten opzichte van het voorgaande jaar. De gerealiseerde
omzetstijging valt grotendeels toe te rekenen aan het bestaande assortiment.
Bovendien zijn er belangrijke orders gerealiseerd voor de toekomstige productie van
nieuwe componenten bij zowel nieuwe als bestaande klanten. Het activiteitenniveau
zal in het tweede kwartaal naar verwachting vergelijkbaar zijn met eerste kwartaal.

Profiel Hydratec Industries NV
Hydratec is een beursgenoteerde wereldwijd actieve specialist in industriële systemen
en componenten, met een focus op de markten in Agri & Food, Automotive en Health
Tech en heeft twee kernactiviteiten:
1. Agri & Food Systems.
Ontwerp en productie van systemen door:
Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam en
Lan|Abar Handling Technologies in Tilburg en Halfweg
2. Plastic Components.
Ontwerp, productie en assemblage van kunststofonderdelen door:
Timmerije in Neede en
Helvoet Rubber & Plastics Technologies met productiefaciliteiten 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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