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TESSENDERLO GROUP: OPWAARTSE HERZIENING VAN DE VERWACHTINGEN
VOOR 2019
Tessenderlo Group verwacht dat de Adjusted EBITDA voor het volledige boekjaar 2019 ongeveer 270
miljoen EUR zal bedragen (inclusief de bijdrage van T-Power van ongeveer 50 miljoen EUR voor het
volledige jaar en de toepassing van IFRS 16 Leaseovereenkomsten voor ongeveer 25 miljoen EUR). Dit
bedrag is aanzienlijk hoger in vergelijking met de Adjusted EBITDA van 177,8 miljoen EUR in 2018, toen
T-Power enkel opgenomen werd voor het vierde kwartaal voor een bedrag van 13,5 miljoen EUR en
IFRS 16 Leaseovereenkomsten nog niet van toepassing was. De herziene verwachtingen voor het
boekjaar 2019 zijn het gevolg van de verlenging van het agroseizoen in de VS, wat zorgde voor
toegenomen volumes bij Crop Vitality, en van een volumestijging en verbeterde productmix bij Biovalorization.

Over Tessenderlo Group
Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen en industriële oplossingen. Er werken ongeveer 4.600 mensen voor de groep. Het
bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,6 miljard EUR in
2018. Tessenderlo Group is genoteerd op Euronext Brussel 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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Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en het Engels op de website www.tessenderlo.com.
Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige gebeurtenissen
op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende risico’s,
onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of geïmpliceerd
in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tessenderlo Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien vereist door
toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte
verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Tessenderlo Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door
derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door Tessenderlo Group zijn gemachtigd).
Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door derden gepubliceerde onjuiste
gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.
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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.

