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Amersfoort, 8 november 2016
FORS HOGERE OMZET HYDRATEC
Vooral door de overname van Helvoet steeg de omzet tot en met het derde kwartaal
fors ten opzichte van vorig jaar. Bovendien was in beide kernactiviteiten Agri & Food
Systems en Plastic Components sprake van autonome groei.
Bij Agri & Food Systems waren vooral de marges op de projecten beter dan afgelopen
jaar terwijl de omzet ook licht hoger was. De belangrijke (Oost-) Europese markt is
stabiel, de Noord-Amerikaanse markt ontwikkelt zich positief terwijl de markten in ZuidAmerika en het Midden-Oosten nog terughoudend zijn. Door recente
productontwikkelingen is de marktpositionering bij bestaande klanten verder
verstevigd. De pet food markt blijft zich positief ontwikkelen, waardoor het orderboek
voor deze klantengroep erg goed gevuld is.
De omzet van Plastic Components was door de in 2015 gerealiseerde verwerving van
Helvoet fors hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De autonome omzet van de
bedrijven steeg licht ten opzichte van het voorgaande jaar. Zowel de Automotive als de
Health Tech markten lijken langzaam aan te trekken, hoewel nieuwe producten vaak
een erg lange ontwikkeltijd vergen. Door voortdurende investeringen in efficiency
verhogende maatregelen is de concurrentie positie verder versterkt.
Verwachting voor geheel 2016:
Wij blijven bij onze verwachting dat de omzet en het resultaat van Hydratec gedurende
de tweede helft van 2016 vergelijkbaar zal zijn met die over de eerste helft.

Profiel Hydratec Industries NV
Hydratec is een wereldwijd actieve specialist in industriële systemen en componenten,
met een focus op de markten in Agri & Food, Automotive en Health Tech.
Hydratec heeft twee kernactiviteiten:
1. Agri & Food Systems.
Ontwerp, productie en installatie van systemen door:


Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam



Lan|Abar Handling Technologies in Tilburg en Halfweg

2. Plastic Components.
Ontwerp, productie en assemblage van kunststofonderdelen door:


Timmerije in Neede



Helvoet Rubber & Plastics Technologies met productiefaciliteiten
in Tilburg, Hellevoetsluis, Lommel (BE), München (DE), Pune (IN).

Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam NV (ISIN
NL0009391242, ticker: HYDRA.)
Informatie
Ir. Bart Aangenendt,
CEO Hydratec Industries NV
Tel:

+31 33 469 73 25

E-mail: info@hydratec.nl
Web:

www.hydratec.nl

Volg ons via Linkedin!

