TRADING UPDATE
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Ieper, 18 april 2012 (17u40)

OMZET Q1 2012 15% LAGER DAN Q1 2011
MAAR IN LIJN MET Q4 2011
De Picanol Group (NYSE Euronext: PIC) realiseerde in het eerste kwartaal van 2012
een geconsolideerde omzet van 107,03 miljoen euro. Dit is een daling van 15% in
vergelijking met 126,55 miljoen euro in het sterke eerste kwartaal van 2011, maar in
lijn met 108,99 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2011.
Zoals verwacht en eerder aangekondigd kende de divisie Weaving Machines een
eerste kwartaal in lijn met de tweede jaarhelft van 2011. De wereldmarkt voor nieuwe
weefmachines wordt daarbij gekenmerkt door nervositeit, waarbij de Picanol Group
sterk moet inzetten op flexibiliteit om productiepieken op te vangen.
De divisie Industries werd in het eerste kwartaal van 2012 geconfronteerd met een
lagere vraag vanuit Weaving Machines, maar kon in vergelijking met de tweede
jaarhelft van 2011 een verdere groei bij externe klanten realiseren.
Vooruitzichten
Op basis van de huidige marktsituatie verwacht de Picanol Group voor de eerste
jaarhelft van 2012 een omzetdaling in lijn met deze van het eerste kwartaal. De
vooruitzichten voor de tweede jaarhelft van 2012 blijven erg onduidelijk door de zeer
beperkte visibiliteit op de markten waarin de groep actief is.
De Picanol Group blijft voorzichtig aangezien het als exportgericht bedrijf actief is in
een volatiele wereldeconomie. Door het cyclische karakter van de textielmarkt blijft
de Picanol Group zijn inspanningen inzake strikte kostenbeheersing onverminderd
voortzetten.
De Picanol Group maakt op dinsdag 28 augustus 2012 (voorbeurs) zijn resultaten
over het eerste halfjaar van 2012 bekend.
Algemene Vergadering Picanol NV 2011
Vandaag vond de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Picanol NV over
het boekjaar 2011 plaats. Op een totaal van 17.700.000 aandelen waren 15.659.201
(88,47%) aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd.
De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening, het jaarverslag en de voorgestelde
bestemming van het resultaat goedgekeurd. De Algemene Vergadering heeft voorts
kwijting gegeven aan de leden van de Raad van Bestuur evenals aan de
commissaris. Op voordracht van de Raad van Bestuur heeft de Algemene
Vergadering het mandaat van de bestuurders HRV NV (vertegenwoordigd door
Baron Hugo Vandamme), M.O.S.T. BVBA (vertegenwoordigd door de heer Frank
Meysman), Pasma NV (vertegenwoordigd door de heer Patrick Steverlynck) en de
heer Luc Tack verlengd voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot de sluiting van de
algemene vergadering van 2016.
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De Algemene Vergadering besliste eveneens om op voorstel van het auditcomité
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Mario
Dekeyser, te benoemen als commissaris voor een mandaat van drie jaar.
Daarnaast werd vandaag ook een Buitengewone Algemene Vergadering
georganiseerd. Op een totaal van 17.700.000 aandelen waren 15.659.201 (88,47%)
aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. Op de Buitengewone
Algemene Vergadering werd het uniformiseren van de statuten met de wet van 20
december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van
aandeelhouders van genoteerde vennootschappen en de gewijzigde artikelen van
het Wetboek van vennootschappen, goedgekeurd door de aandeelhouders.
De presentatie en de notulen van de Algemene en de Buitengewone Algemene
Vergadering kunnen worden geraadpleegd op de website van de Picanol Group
(www.picanolgroup.com).
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 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, pompen 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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