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Gereglementeerde informatie1

Persbericht

Tessenderlo Group
Trading update eerste kwartaal 2016
Eerste kwartaal van 2016 in lijn met vorig jaar, ondanks een zwakker Agro.
Tessenderlo Group herbevestigt de verwachtingen voor het volledige jaar.
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Omzet
De omzet in het eerste kwartaal van 2016 daalde met -0,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig
jaar (of met -0,1% zonder wisselkoerseffect). De omzet zonder wisselkoerseffect steeg bij Industrial
Solutions (+8,6%), terwijl de omzet van Bio-valorization in lijn was met die van vorig jaar (+2,2%) en de
omzet van Agro daalde (-7,2%).

Rebitda
De rebitda van het eerste kwartaal van 2016 bedroeg 47,9 miljoen EUR, tegenover 47,1 miljoen EUR
in dezelfde periode vorig jaar (een stijging met 1,9% of met 1,5% zonder wisselkoerseffect) en omvat
een netto voorraadafwaardering van -4,2 miljoen EUR (in het eerste kwartaal van 2015 werd een
voorraadafwaardering van -8,4 miljoen EUR erkend).
De prestatie van Bio-valorization en Industrial Solutions verbeterde tegenover dezelfde periode vorig
jaar en was in lijn met de verwachtingen. Deze stijgingen werden bijna volledig tenietgedaan door de
daling van de Agro rebitda (voornamelijk beïnvloed door de rebitda daling van SOP Plant Nutrition).

Netto financiële schuld
Eind maart 2016 kwam de netto financiële schuld van de groep uit op 175,7 miljoen EUR, waardoor de
leverage ratio 1,0x bedroeg. De netto financiële schuld bedroeg 145,3 miljoen EUR eind 2015. De
toename van de schuld in het eerste kwartaal van 2016 is het gevolg van de seizoensgebonden
toename van het werkkapitaal. De investeringen bedroegen 18,0 miljoen EUR in het eerste kwartaal
van 2016 (9,5 miljoen EUR in het eerste kwartaal in 2015).
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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.
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“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. “Overige” werd toegevoegd in de 2016
rapportering omwille van een significant contract in uitvoering. De vergelijkbare cijfers van het eerste kwartaal in 2015 voor de
gelijkaardige activiteit worden eveneens op deze wijze gepresenteerd.

Vooruitzichten
Hoewel de resultaten in het eerste kwartaal van 2016 lager waren dan verwacht, herbevestigt
Tessenderlo Group dat de 2016 REBITDA, ten opzichte van de REBITDA in 2015, met 15% tot 20%
zou kunnen groeien. De groep wenst wel te benadrukken dat ze momenteel opereert in volatiele
economische en financiële omstandigheden.
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Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding,
landbouw, water management en de valorisering van bio-reststoffen. Er werken ongeveer 4.700
mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een
geconsolideerde omzet van 1,6 miljard EUR in 2015. 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’

