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Persbericht

Tessenderlo Group
Trading update eerste kwartaal 2014
Miljoen EUR

1Q13

1Q14

% Wijziging

Omzet groep
- Omzet segment “Other”
Omzet bij vergelijkbare consolidatiekring
Rebitda groep
- Rebitda segment “Other”
Rebitda bij vergelijkbare consolidatiekring

486,5
-133,2
353,3
32,7
-3,0
29,6

396,4
-29,8
366,6
41,8
-2,2
39,7

-18,5%

Netto financiële schuld
Notionele nettoschuld

332,6
431,9

240,5
344,9

3,8%
27,9%
33,8%

De vergelijkbare consolidatiekring omvat de volgende activiteiten:
Agro: Tessenderlo Kerley Core (meststofactiviteiten), Tessenderlo Kerley International
(meststofactiviteiten buiten Noord-Amerika), Novasource (gewasbeschermingsactivititeiten)
en Sulfaten
Bio-valorization: Akiolis en Gelatine
Industrial solutions: Kunststof leidingsystemen, Mijnbouw & Industrie, Waterbehandeling,
MPR/ECS en Zwavelderivaten
Het segment “Other” omvat de activiteiten die verkocht of stopgezet werden sinds januari 2013:
Compounds, Organische chloorderivaten, Farma, Fosfaten en Profielen.
De operationele prestatie in het eerste kwartaal van 2014 is beter als verwacht, dankzij Agro en
algemene kostenbesparingen. Ondanks dit 1Q14 resultaat wordt verwacht dat de rebitda voor
het volledige jaar 2014 slechts licht hoger zal zijn dan de rebitda van 2013.

Omzet
Bij vergelijkbare consolidatiekring groeide de omzet van de drie kernactiviteiten Agro, Bio-valorization
en Industrial solutions met 3,8% in het eerste kwartaal van 2014. Hogere volumes van meststoffen
binnen Agro en de zachte winter voor Industriële toepassingen resulteerden in een hogere omzet.
Deze stijging werd gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere omzet binnen het segment Biovalorization.

REBITDA
Naast de solide omzetgroei binnen Agro en Industrial solutions, profiteerde de groep eveneens van de
kostenbesparende initiatieven die werden opgestart. Zoals verwacht viel de REBITDA van het segment
Bio-valorization terug, tegenover het sterke eerste kwartaal van 2013.

Netto financiële schuld
Op het einde van maart 2014 kwam de netto financiële schuld van de groep uit op 240,5 miljoen EUR,
in vergelijking met 258,9 miljoen EUR op het einde van december 2013, waardoor de leverage ratio
1,9x bedroeg op het einde van het eerste kwartaal van 2014.
De afname van de netto financiële schuld valt voornamelijk te verklaren door betere operationele
resultaten, terwijl het werkkapitaal op ongeveer hetzelfde niveau van eind 2013 bleef door een
toename van het “non-recourse” factoringprogramma. De investeringen bedroegen 14,1 miljoen EUR
in het eerste kwartaal tegenover 21,2 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2013.
Vooruitzichten voor 2014
De resultaten van het eerste kwartaal tonen een sterke start van het jaar, het gevolg van
seizoenseffecten enerzijds en beter dan verwachte prestaties in het kwartaal anderzijds. Op basis van
de huidige inschattingen, met weliswaar een beperkte zichtbaarheid omwille van de fragiele
economische context voor de rest van het jaar, voorziet Tessenderlo Group dat de REBITDA van 2014
licht hoger zal uitkomen dan de 2013 REBITDA, gecorrigeerd voor de vanaf januari 2013 verkochte
entiteiten.
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De opgenomen informatie omvat de gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van
14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot
de verhandeling op een gereglementeerde markt.

 Financiële kalender
Resultaten tweede kwartaal 2014
Resultaten derde kwartaal 2014

27 augustus 2014
29 oktober 2014

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

3 juni 2014

Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding,
landbouw, water management en de valorisering van bio-reststoffen. Er werken ongeveer 5 000
mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een
geconsolideerde omzet van 1,8 miljard EUR in 2013. Tessenderlo Chemie nv is genoteerd op NYSE
Eurolist van Euronext Brussel (TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid. Financiële
nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B: Tes
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