Brussel, 27 april 2017
8.00 uur CET

Gereglementeerde informatie1

Persbericht

Tessenderlo Group trading update eerste kwartaal 2017
Belangrijke gebeurtenissen
De bouw van de nieuwe Thio-Sul® fabrieken in East Dubuque (VS) en Rouen (Frankrijk), en de nieuwe
elektrolysefabriek in Loos (Frankrijk) zit op schema. Het einde van de bouwwerkzaamheden van de
drie fabrieken wordt in de tweede jaarhelft van 2017 verwacht.

1Q17 REBITDA verbeterde met 6,9 miljoen EUR in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar,
dankzij de prestatie van het bedrijfssegment Bio-valorization.
Miljoen EUR

1Q17

1Q16

% Wijziging

Omzet Groep
2
- “Overige” omzet opgenomen in omzet Groep
Omzet
REBITDA Groep
2
- “Overige” REBITDA opgenomen in REBITDA Groep
REBITDA

447,2
-15,9
431,3
56,2
-1,4
54,8

410,9
-9,1
401,8
47,9
0,1
47,9

8,8%

Netto financiële schuld

110,4

175,7

7,3%
17,4%
14,4%

Omzet
De omzet in het eerste kwartaal van 2017 steeg met 7,3% (of met 6,9% zonder wisselkoerseffect) in
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet zonder wisselkoerseffect steeg in Biovalorization (14,9%) en Industrial Solutions (10,3%), en werd deels tenietgedaan door een lichte
daling in Agro (-1,6%).
REBITDA
De REBITDA in het eerste kwartaal van 2017 bedroeg 54,8 miljoen EUR, tegenover 47,9 miljoen EUR
één jaar eerder (een stijging met 14,4% of met 12,2% zonder wisselkoerseffect). Een
nettoterugname van voorraadafwaarderingen, ten gevolge van boekhoudkundige schattingen met
betrekking tot verouderde voorraad, bedroeg +1,7 miljoen EUR in het eerste kwartaal van 2017,
terwijl in het eerste kwartaal van 2016 een netto voorraadafwaardering van -4,2 miljoen EUR in
kosten werd genomen (voornamelijk het segment Bio-valorization werd hierdoor in beide perioden
geïmpacteerd).
De REBITDA stijging kon voornamelijk worden gerealiseerd in het bedrijfssegment Bio-valorization.
De REBITDA van de segmenten Agro en Industrial Solutions daalde, zonder wisselkoerseffect, jaarop-jaar licht.
1

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.
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De regel “Overige” verwijst naar de engineering- en bouwactiviteiten van de dochteronderneming Tessenderlo Kerley
Services Inc., voor de joint-venture Jupiter Sulphur LLC, die voordien in het Agro segment gerapporteerd werden.
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Netto financiële schuld
Op het einde van het eerste kwartaal van 2017 kwam de netto financiële schuld van de groep uit op
110,4 miljoen EUR, hetgeen resulteert in een leverage ratio van 0,5x. De netto financiële schuld
bedroeg in 2016 op jaareinde 136,6 miljoen EUR. De afname van de schuld in het eerste kwartaal van
2017 kan worden verklaard door de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, die deels gecompenseerd
werd door de investeringsuitgaven in 1Q17. De investeringsuitgaven bedroegen 20,6 miljoen EUR in
het eerste kwartaal (1Q16: 18,0 miljoen EUR).

Vooruitzichten
Tessenderlo Group bevestigt zijn eerdere vooruitzichten om een ééncijferige groei van de 2017
REBITDA te realiseren in vergelijking met de 2016 REBITDA van 198,0 miljoen EUR, ondanks het
huidige gebrek aan visibiliteit in de verschillende eindmarkten voor de rest van het jaar.
De groep wenst te benadrukken dat ze momenteel opereert in volatiele politieke, economische en
financiële omstandigheden.
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Agenda voor 27 april 2017
15.00 uur CET/14.00 uur VK - conference call en webcast voor analisten en beleggers.
De details voor de registratie zijn beschikbaar op: http://www.tessenderlo.com

Tessenderlo Group is een gediversifieerde industriële groep die zich voornamelijk toelegt op landbouw,
valorisering van bio-reststoffen en industriële oplossingen. Er werken ongeveer 4.900 mensen voor de groep. Het
bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van 1,6 miljard EUR in
2016. Tessenderlo Chemie nv 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 in de
rubriek ‘News & Media'

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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