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PICANOL GROUP OP KOERS OM OMZETDOELSTELLING
2011 TE REALISEREN
In lijn met de eerder aangekondigde vooruitzichten realiseerde de Picanol Group
(NYSE Euronext: PIC) in het derde kwartaal van 2011 een geconsolideerde omzet
van 97,88 miljoen euro, in vergelijking met 96,51 miljoen euro in het derde kwartaal
van 2010.
In het derde kwartaal van 2011 werd de divisie Weaving Machines zoals verwacht
geconfronteerd met een vertraging in de wereldwijde vraag naar nieuwe
weefmachines. Een en ander is onder meer het gevolg van volatiele
grondstoffenprijzen en een beperktere beschikbaarheid van financiële middelen voor
investeringen. Bij de divisie Industries was er in het derde kwartaal een lichte
toename van de activiteiten, waarbij Industries volop inspeelt op de stijgende vraag
naar grotere en technisch moeilijker gietstukken (Proferro) en naar industriële
controllers (PsiControl Mechatronics).
Verkoop Steel Heddle activiteiten
In september 2011 tekende de Picanol Group een overeenkomst met Groz-Beckert
KG met betrekking tot de verkoop van de Steel Heddle activiteiten van GTP
Greenville. De transactie zal leiden tot de realisatie van een niet-recurrente
meerwaarde van 0,6 euro per aandeel. Het Picanol gravity point in Greenville,
verantwoordelijk voor verkoop en services van Picanol weefmachines en
wisselstukken in de VS, zet zijn activiteiten voort als Picanol of America Inc.
R&D en productvernieuwing
De Picanol Group blijft inzetten op R&D en productvernieuwing om zijn
hoogtechnologische activiteiten verder uit te bouwen. Het bedrijf vierde in september
zijn 75ste verjaardag met de introductie van 2 nieuwe producten op ITMA Barcelona,
de vierjaarlijkse vakbeurs voor textielmachines. Zo werden de nieuwe high-end
luchtweefmachine OMNIplus Summum en de positieve grijper (een nieuwe versie
van de OptiMax) voorgesteld. De nieuwe weefmachines werden goed onthaald. Meer
informatie over de nieuwe weefmachines van Picanol op http://fittowin.picanol.be/ en
http://www.picanol.be.
Aankoop machinepark TBP Electronics Belgium
De Picanol Group heeft het hoogtechnologisch machinepark van TBP Electronics
Belgium NV uit Geel aangekocht. De belangrijkste elementen omvatten 4 SMDlijnen, 2 golfsoldeerlijnen en 2 selectief soldeerlijnen voor het bestukken en solderen
van printplaten (printed circuit boards). Daarnaast koopt de Picanol Group ook heel
wat hoogtechnologisch labo- en testmateriaal. De machines zullen in de komende
maanden door dochteronderneming PsiControl Mechatronics geïnstalleerd worden in
zijn productievestigingen in Ieper (België) en Rasnov (Roemenië). De aankoop past
in de groeiplannen van PsiControl Mechatronics waarbij het volop inzet op de
verdere uitbouw van zijn controllercompetenties, en zal op termijn een positieve
impact uitoefenen op de tewerkstelling in Ieper en Rasnov.
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Vooruitzichten
De Picanol Group bevestigt zijn eerder gegeven prognose om in de tweede jaarhelft
een omzet in lijn met de omzet van de tweede jaarhelft 2010 te realiseren. De groep
houdt voor 2012 echter rekening met een verdere afkoeling van de
weefmachinemarkt, en blijft voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf actief
is in een volatiele wereldeconomie.
Financiële kalender
Bekendmaking van jaarresultaten 2011
Algemene vergadering
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18 april 2012

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.
Divisie Weaving Machines
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
servicecontracten. Picanol vervult al vijfenzeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en behoort
vandaag tot de wereldtop van weefmachineproducenten.
Divisie Industries
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, pompen en landbouwmachines,
en onderdelen voor Picanolweefmachines. Via PsiControlMechatronics legt de groep zich toe
op het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de ondersteuning van technologische
componenten, diensten en mechatronische systeemoplossingen 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 2010
realiseerde de Picanol Group een geconsolideerde omzet van 395,77 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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