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STERKE VRAAG NAAR PICANOLWEEFMACHINES ZORGT 

VOOR OMZETSTIJGING IN DERDE KWARTAAL 
 
In lijn met de eerder aangekondigde vooruitzichten realiseerde de Picanol Group 
(NYSE Euronext: PIC) in het derde kwartaal van 2012 een geconsolideerde omzet 
van 116,72 miljoen euro, een omzetstijging van 19% in vergelijking met 97,88 miljoen 
euro in dezelfde periode in 2011. 
 
In navolging van het vorige kwartaal bleef de vraag naar nieuwe Picanol-
weefmachines ook in het derde kwartaal van 2012 op een erg hoog niveau. Een en 
ander is onder meer het gevolg van het succes van Picanols nieuwe weefmachines 
en een gunstige eurokoers. De groep moet daarbij sterk inzetten op flexibiliteit om 
productiepieken op te kunnen vangen. 
 
De divisie Industries kende in het derde kwartaal van 2012 een lichte stijging van de 
activiteiten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, dankzij de hogere vraag 
vanuit Weaving Machines en projecten voor externe klanten. 
 
Aanwervingen 
De Picanol Group heeft in het derde kwartaal de aanwerving van 50 extra tijdelijke 
arbeiders voor de productievestiging in Ieper afgerond. In de loop van 2012 werden 
in totaal al meer dan 125 medewerkers in Ieper in dienst genomen. Om de huidige 
productiepieken op te vangen zoekt de Picanol Group nog steeds extra monteerders 
en logistiek personeel. Daarnaast zijn er ook vacatures voor technische profielen 
zoals R&D Engineers, CNC-bedieners, Field Technicians en IT-medewerkers. 
 
Wereldwijd ten dienste van de klant 
De voorbije maanden investeerde de Picanol Group in de verdere uitbouw van zijn 
internationale netwerk. Zo werd begin augustus het nieuwe Indiase hoofdkantoor in 
New Delhi geopend in aanwezigheid van de heer Didier Reynders, Vice-Eerste 
Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese 
Zaken. In de Verenigde Staten verhuist Picanol of America eind dit jaar naar een 
nieuwe locatie in Greenville (South-Carolina). In de productievestiging in Suzhou 
(Volksrepubliek China) wordt een nieuwe magazijnruimte voor weefmachines 
gebouwd, die eind 2012 in gebruik zal worden genomen.  
 
Vooruitzichten 
Het orderboek voor weefmachines is voor de volgende maanden goed gevuld, maar 
de vooruitzichten voor Industries zijn minder duidelijk door de toenemende 
economische en financiële onzekerheid. Op basis van het huidige orderboek 
verwacht de Picanol Group over het volledige boekjaar 2012 een omzet te realiseren 
in lijn met 2011. 
 
Financiële kalender 
Bekendmaking van jaarresultaten 2012 27 februari 2013 
Algemene vergadering   17 april 2013 
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Over de Picanol Group 
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van weefmachines en andere hoogtechnologische 
producten, systemen en diensten. Zo ontwikkelt, produceert en verkoopt de divisie 
Weaving Machines (Picanol) hoogtechnologische weefmachines waarbij de inslag gebeurt op 
basis van lucht- (airjet) of grijpertechnologie (rapier). Picanol levert weefmachines aan 
weverijen wereldwijd, en biedt zijn klanten ook producten en diensten zoals opleidingen, 
upgradekits, wisselstukken en service-contracten. Picanol vervult al meer dan vijfenzeventig 
jaar wereldwijd een pioniersrol en behoort vandaag tot de wereldtop van 
weefmachineproducenten. De divisie Industries bundelt daarnaast alle niet-
weefmachinegebonden activiteiten: Proferro omvat de gieterijactiviteiten en de mechanische 
afwerkingsactiviteiten van de groep. Het produceert gietijzeren onderdelen voor o.a. 
compressoren en landbouwmachines, en onderdelen voor Picanolweefmachines. Via 
PsiControl Mechatronics legt de groep zich toe op het ontwerp, de ontwikkeling, de productie 
en de ondersteuning van technologische componenten, diensten en mechatronische 
systeem-oplossingen voor original equipment manufacturers in diverse sectoren. Melotte 
ontwikkelt en produceert innovatieve productoplossingen met Direct Digital Manufacturing- 
(DDM) en Near-to-Net-Shape Manufacturing (NNSM)-technologieën. Naast de hoofdzetel in 
Ieper (België) beschikt de Picanol Group over productiefaciliteiten in Azië en Europa, 
gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk. In 2011 realiseerde de 
Picanol Group een geconsolideerde omzet van 466,95 miljoen euro. De Picanol Group telt 
wereldwijd meer dan 1.900 medewerkers en is genoteerd op NYSE Euronext Brussels (PIC).  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Frederic Dryhoel, Corporate Communication 
Manager, op het nummer +32 (0)57 22 23 64 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.  
 
Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: 
www.picanolgroup.com. 
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