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 TRADING UPDATE 

Gereglementeerde informatie 
29 oktober 2013 – 08u30 CET 

 
STERK ORDERBOEK EERSTE JAARHELFT ZORGT VOOR 

OMZETSTIJGING IN DERDE KWARTAAL 
 

TOENEMENDE DRUK OP VOLUMES/MARGES  
 

De Picanol Group (NYSE Euronext: PIC) realiseerde in het derde kwartaal van 2013 
een geconsolideerde omzet van 131,27 miljoen euro, een omzetstijging van 13% in 
vergelijking met 116,62 miljoen euro in dezelfde periode in 2012. De Picanol Group 
bevestigt zijn eerdere prognose om in de tweede jaarhelft van 2013 een lichte 
omzetstijging te realiseren in vergelijking met de sterkere tweede jaarhelft van 2012. 
 
Op basis van het sterk gevulde orderboek in de eerste jaarhelft van 2013 kende de 
divisie Weaving Machines opnieuw een sterk kwartaal. Ook bij de divisie Industries 
was er in het derde kwartaal van 2013 een lichte stijging van de activiteiten in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, dankzij de hogere vraag vanuit Weaving 
Machines en projecten voor andere klanten. 
 
Investeringsplan 
Aangezien het verbeteren van de concurrentiepositie door verdere productiviteits- en 
kwaliteitsverbeteringen en gerichte investeringen een absolute prioriteit is, heeft de 
Raad van Bestuur in 2013 investeringen voor Ieper goedgekeurd ten belope van 17,5 
miljoen euro. De bouw van een nieuwe proefdraaizone en een nieuw 
trainingscentrum voor weefmachines in Ieper ligt op schema. Volgens planning 
zouden de bouwwerkzaamheden in Ieper in het voorjaar van 2014 afgerond worden. 
 
Participatie in Tessenderlo Chemie NV 
SNPE SA en de Picanol Group hebben op 25 juli 2013 een bindende overeenkomst 
getekend voor de verkoop aan de Picanol Group van SNPE’s belang in Tessenderlo 
Chemie NV, dat 27,6% van het aandelenkapitaal van Tessenderlo Chemie NV 
vertegenwoordigt. Deze transactie is onderworpen aan wettelijke goedkeuring, met 
name ten aanzien van de geldende mededingingsregels. Verwacht wordt dat de 
transactie rond 8 november 2013 zal worden afgerond. 
 
Vooruitzichten 
Op basis van de huidige marktsituatie bevestigt de Picanol Group zijn eerdere 
prognose om in de tweede jaarhelft van 2013 een lichte omzetstijging te realiseren in 
vergelijking met de sterkere tweede jaarhelft van 2012. 
 
De Picanol Group ziet voor de komende maanden echter een toenemende druk op 
volumes en marges, onder meer als gevolg van de sterke euro. Bovendien houdt de 
groep voor 2014 rekening met een afkoeling van de wereldwijde weefmachinemarkt. 
 
De Picanol Group blijft voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf actief is in 
een volatiele wereldeconomie. Door het cyclische karakter van de textielmarkt blijft 
een strikte kostenbeheersing absoluut noodzakelijk. 
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Financiële kalender 
Bekendmaking van jaarresultaten 2013 27 februari 2014 
Algemene vergadering   16 april 2014 
 
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, 
industriële producten, systemen en diensten.  
Divisie Weaving Machines: zo ontwikkelt, produceert en verkoopt Picanol hoogtechnologische 
weefmachines waarbij de insertie gebeurt op basis van lucht- (airjet) of grijpertechnologie 
(rapier). Picanol levert weefmachines aan weverijen wereldwijd, en biedt zijn klanten ook 
producten en diensten aan zoals weefaccessoires, opleidingen, upgradekits en 
wisselstukken. Picanol vervult al meer dan vijfenzeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en 
behoort vandaag tot de wereldtop van weefmachineproducenten.  
Divisie Industries: Proferro omvat de gieterijactiviteiten en de mechanische 
afwerkingsactiviteiten van de groep. Het produceert gietijzeren onderdelen voor onder meer 
compressoren, landbouwmachines en Picanolweefmachines. PsiControl Mechatronics 
ontwerpt, ontwikkelt, produceert en ondersteunt onder meer controllers voor 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 2012 
realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 461,75 miljoen euro. De 
Picanol Group telt wereldwijd meer dan 2000 medewerkers en is genoteerd op NYSE 
Euronext Brussels (PIC). De Picanol Group werd in 1936 opgericht en vierde in 2011 zijn 75-
jarig bestaan. 
 
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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