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In lijn met de eerder gegeven prognoses bevestigt Picanol Group dat het voor de tweede jaarhelft van 
2019 rekening houdt met een verdere negatieve impact van het huidige onzekere macro-economische 
klimaat, waarbij de afkoeling van de wereldwijde machinemarkt niet gecompenseerd zal worden door 
de segmenten van Tessenderlo Group. Voor het volledige boekjaar 2019 houdt Picanol Group rekening 
met een Adjusted EBITDA die lager zal liggen dan deze van 2018.  
 
Tessenderlo Group verwacht dat de Adjusted EBITDA voor het volledige boekjaar 2019 ongeveer 270 
miljoen EUR zal bedragen (inclusief de bijdrage van T-Power van ongeveer 50 miljoen EUR voor het 
volledige jaar en de toepassing van IFRS 16 Leaseovereenkomsten voor ongeveer 25 miljoen EUR). Dit 
bedrag is aanzienlijk hoger in vergelijking met de Adjusted EBITDA van 177,8 miljoen EUR in 2018, toen 
T-Power enkel opgenomen werd voor het vierde kwartaal voor een bedrag van 13,5 miljoen EUR en 
IFRS 16 Leaseovereenkomsten nog niet van toepassing was. De herziene verwachtingen voor het 
boekjaar 2019 zijn het gevolg van de verlenging van het agroseizoen in de VS, wat zorgde voor 
toegenomen volumes bij Crop Vitality, en van een volumestijging en verbeterde productmix bij Bio-
valorization. 
 
 
Over Picanol Group  
Picanol Group is een gediversifieerde industriële groep en is wereldwijd actief op gebied van machinebouw, 
landbouw, voeding, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige industriële 
markten. De producten van de groep worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, industriële en 
verbruikersmarkten. Picanol Group telt wereldwijd ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd 
op Euronext Brussels (PIC). 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Frederic Dryhoel, op het nummer +32 (0)57 222 364 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be. 
 
Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van Picanol Group: 
www.picanolgroup.com. 

 
 
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. Picanol 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. Picanol Group aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor door derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door 
Picanol 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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