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Resultaten Q1 2020 en update maatregelen tegen Covid-19
Gegeven de gestegen onzekerheid als gevolg van de Covid-19 pandemie vonden we het aangewezen
om inzicht te geven in onze niet-geauditeerde resultaten van het eerste kwartaal en de verdere
maatregelen die we genomen hebben na ons persbericht van 20 maart 2020.
Vooreerst willen we echter onze erkentelijkheid uitdrukken voor de gedrevenheid en flexibiliteit van onze
medewerkers wereldwijd. Hun veiligheid en gezondheid blijft onze belangrijkste prioriteit. Waar mogelijk
werken mensen van thuis, maar daar waar verder geproduceerd wordt volgen we de aanbevelingen
van de overheden strikt op. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar tijdens deze nooit geziene
omstandigheden is de samenwerking intenser dan ooit.
De resultaten van het eerste kwartaal 2020 waren sterk. De omzet steeg met 5.7% tot €153m (vs.
€145m in Q1 2019) en de Aangepaste EBITDA verdubbelde bijna tot €14m (vs. €7.5m in Q1 2019). Dit
wordt vooral verklaard door sterke business development in de meeste van onze regio’s en door een
beginnend herstel van de Turkse economie. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door de negatieve impact
van Covid-19 in Europa vanaf begin maart. De volumes in de andere regio’s bleven gedurende het
volledige eerste kwartaal hoog maar begonnen vanaf begin april ook te dalen.
Het blijft moeilijk om de impact en duur van de Covid-19 crisis te kwantificeren aangezien dit in grote
mate afhangt van hoe en wanneer de activiteiten in onze sector zullen heropstarten. Uit voorzichtigheid
hebben we daarom onmiddellijk de nodige acties ondernomen om onze kosten te reduceren en onze
liquiditeitspositie te maximaliseren. Onze productievestigingen in België, Frankrijk, VK, Kroatië en
Rusland werden tijdelijk gesloten, waarbij de meeste mensen in schema’s van tijdelijke werkloosheid
werden ingeschreven. Ondertussen werden de vestigingen in België en Frankrijk gedeeltelijk terug
opgestart om aan de vraag van bepaalde klanten te kunnen voldoen. Recent hebben we ook beslist de
activiteiten in de VS drastisch te verminderen, waardoor helaas 230 mensen moesten afvloeien.
Daarnaast hebben de leden van de Raad van Bestuur alsook de CEO en het senior management beslist
om vrijwillige afstand te doen van een deel van hun vergoeding, en zal de Raad van Bestuur, zoals
aangekondigd in ons persbericht van 20 maart 2020, aan de Algemene Vergadering voorstellen geen
dividend uit te keren.
Wij volgen de situatie van heel nabij op en zullen alle verdere maatregelen nemen die nodig zijn om de
veiligheid en gezondheid van onze mensen alsook de prestaties van ons bedrijf te verzekeren.
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