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PICANOL GROUP REALISEERT 85 MILJOEN EURO WINST
IN 2015 - GROEI VAN 62%
OP BASIS VAN GOED GEVULD ORDERBOEK VERWACHT
PICANOL GROUP STERK 2016
In lijn met de eerder gegeven prognoses realiseerde de Picanol Group (Euronext: PIC)
over het volledige boekjaar 2015 een geconsolideerde omzet van 529,34 miljoen euro,
een omzetstijging van 26,6% in vergelijking met 418,2 miljoen euro in 2014.
De divisie Weaving Machines kende in 2015 wereldwijd een aanhoudend hoge vraag
naar Picanolweefmachines, waarbij het sterk moest inzetten op flexibiliteit om
productiepieken op te vangen. In de loop van 2015 bracht Picanol enkele nieuwe
weefmachines op de markt: de OptiMax-i, de TerryMax-i en de TERRYplus Summum,
waarmee het zich opnieuw als technologisch marktleider in grijper- en
luchtweefmachines kon profileren. De hogere vraag vanuit Weaving Machines
vertaalde zich ook in een omzetstijging voor Industries in 2015. De omzet voor andere
klanten bleef in 2015 stabiel. Industries blijft verder succesvol inzetten op zijn
engineered casting solutions (Proferro) en zijn controller-competenties (PsiControl) om
nieuwe projecten en klanten aan te trekken.
De activiteiten van de Picanol Group zorgden in 2015 voor een nettowinst van 60,6
miljoen euro, in vergelijking met 40,67 miljoen euro in 2014. Daarnaast zorgde
Tessenderlo Chemie NV in 2015 voor een positieve bijdrage in het nettoresultaat van
25,09 miljoen euro (in vergelijking met 11,73 miljoen euro in 2014). De groep sluit het
jaar 2015 af met een nettowinst van 85,69 miljoen euro, in vergelijking met 52,4
miljoen euro in 2014.
■

Om productiepieken op te vangen zoekt de Picanol Group momenteel een 50-tal extra
medewerkers voor zijn productievestiging in Ieper.

■

Het orderboek voor de eerste 6 maanden van 2016 is goed gevuld. Voor het volledige
boekjaar 2016 verwacht de Picanol Group een omzet te realiseren in lijn met de omzet
van 2013, het beste jaar uit de geschiedenis van de groep. In 2016 viert de
Picanol Group zijn 80ste verjaardag.

■

De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 20 april 2016 voorstellen om,
zoals vorig boekjaar, een brutodividend van 0,1 euro per aandeel uit te keren, voor
een totaalbedrag van 1,77 miljoen euro.
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■

Op 16 december 2015 maakten Tessenderlo Group (Tessenderlo Chemie NV, Euronext:
TESB) en Picanol Group hun voornemen bekend om de industriële activiteiten van
beide bedrijven te combineren tot één grotere industriële groep Picanol Tessenderlo
Group NV. Daartoe zouden de huidige industriële activiteiten van Picanol in
Tessenderlo ingebracht worden. De raad van bestuur van Tessenderlo zou tijdens een
buitengewone algemene vergadering de aandeelhouders verzoeken over te gaan tot
de uitgifte van 25.765.286 nieuwe aandelen Tessenderlo aan 31,5 euro, om de
voorgenomen transactie te vergoeden aan Picanol NV, op basis van een waardering
van de Picanolactiviteiten aan 811,6 miljoen euro.

■

Nadat op 25 januari 2016 door Tessenderlo Group en Picanol Group was
bekendgemaakt dat het voorstel niet met zekerheid de goedkeuring van de
buitengewone algemene vergadering van Tessenderlo Chemie NV zou wegdragen,
werd door de raad van bestuur van Tessenderlo Group overgegaan tot annulering van
de vergadering van 29 januari 2016 en werd evenmin overgegaan tot samenroeping
van de tweede vergadering van 23 februari 2016. Parallel daaraan werden door de
raden van bestuur van Picanol Group (en dochtervennootschap Verbrugge NV) en
Tessenderlo Group gesprekken opgestart om na te gaan of en op welke wijze, mede
rekening houdend met de opmerkingen geformuleerd door aandeelhouders, de
voorwaarden van de voorgestelde transactie aangepast kunnen worden met het oog
op de goedkeuring ervan door de buitengewone algemene vergadering van
Tessenderlo Chemie NV. Verdere communicatie zal hierover te gepasten tijde volgen.

Weaving Machines
De divisie Weaving Machines kende een sterke start in 2015 door de hoge vraag naar
kwaliteit en technologie, mede ondersteund door de gunstige koers van de euro. De eerste
jaarhelft van 2015 werd gekenmerkt door een aanhoudend hoge vraag naar
Picanolweefmachines wereldwijd, waarbij verhoogde aandacht ging naar het opvangen van
de verschillende productiepieken. De verkoop van wisselstukken en accessoires volgde de
positieve tendens van de weefmachines. De vraag naar Picanolweefmachines bleef in de
tweede jaarhelft van 2015 op een hoog niveau.
Ook in 2015 bleef de Picanol Group inzetten op productontwikkeling en -vernieuwing om
zijn hoogtechnologische activiteiten verder uit te bouwen. Zo vierde Picanol vorig jaar 40
jaar productie van grijperweefmachines met de wereldwijde lancering van zijn nieuwe
OptiMax-i grijpermachine, de snelste industrieel geproduceerde grijperweefmachine ter
wereld. Daarnaast lanceerde Picanol 2 nieuwe weefmachines voor het weven van
badstoffen: de TerryMax-i (grijper) en de TERRYplus Summum (lucht). Picanol onderscheidt
zich zo als enige machineconstructeur die zowel grijper- als luchttechnologie aanbiedt voor
badstoffen. In november 2015 nam Picanol in Milaan met succes deel aan de 17de editie van
ITMA, de belangrijkste vierjaarlijkse textielmachinevakbeurs ter wereld, waar de nieuwe
machines op heel wat bijval konden rekenen.
In 2015 investeerde Picanol verder in de vernieuwing en modernisering van zijn
productievestigingen, met onder meer de aankoop van nieuwe automatisch geleide
voertuigen in de montage. In combinatie met verdere productiviteits- en
kwaliteitsverbeteringen wil de Picanol Group in Ieper zo zijn concurrentiepositie verbeteren.
Industries
De hogere vraag vanuit Weaving Machines vertaalde zich ook in een omzetstijging voor
Industries in 2015. De omzet voor andere klanten bleef in 2015 stabiel. Industries haalde in
2015 commercieel mooie successen met nieuwe klanten en nieuwe opdrachten bij
bestaande klanten, maar werd anderzijds ook geconfronteerd met een minder gunstige
conjunctuur in onder meer agro en mijnbouw.
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In 2015 bleef de divisie Industries verder investeren in de vernieuwing en modernisering van
zijn technologie- en productiefaciliteiten. Zo investeerde Proferro in verschillende CNCmachines in de gieterij- en afwerkingsafdeling. Op deze manier kan Proferro een
totaaloplossing bieden aan de klant, van ontwikkeling tot montageklare onderdelen voor
andere machinebouwers. PsiControl investeerde in 2015 in onder meer een volautomatische
screenprinter en in een nieuwe 3D Automated Optical Inspection (AOI)-installatie.
TOELICHTING WINST-EN-VERLIESREKENING
De geconsolideerde omzet van de Picanol Group voor het volledige boekjaar 2015 bedraagt
529,34 miljoen euro, een omzetstijging van 26,6% in vergelijking met 418,2 miljoen euro in
2014. De omzet van Picanol NV steeg met 34% van 305,6 miljoen euro in 2014 naar 409,8
miljoen euro, gedreven door het sterke orderboek voor weefmachines in 2015.
De brutowinst van de Picanol Group voor het boekjaar 2015 bedraagt 117,05 miljoen euro,
in vergelijking met 86,4 miljoen euro in 2014. Het brutowinstpercentage steeg van 21% naar
22%. Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten steeg met 54,26% van 54,18 miljoen euro in
2014 tot 83,58 miljoen euro in 2015.
De Picanol Group sluit het jaar 2015 af met een nettowinst van 85,69 miljoen euro, in
vergelijking met 52,4 miljoen euro in 2014. Het aandeel van het resultaat van Tessenderlo
Chemie NV voor het boekjaar 2015 bedraagt 25,09 miljoen euro (in vergelijking met 11,73
miljoen euro in 2014).
Dividend
De raad van bestuur zal aan de algemene vergadering op 20 april 2016 voorstellen om een
brutodividend van 0,1 euro per aandeel uit te keren, voor een totaalbedrag van 1,77 miljoen
euro.
Vooruitzichten
Het orderboek is voor de eerste jaarhelft van 2016 goed gevuld door de stijgende vraag naar
kwaliteit en technologie, mede ondersteund door het succes van de nieuwe weefmachines
en de gunstige koers van de euro. Op basis van de vooruitzichten van Weaving Machines
mikt Industries ook in 2016 voornamelijk op verdere groei, zij het gedifferentieerd in de
verschillende afzetgebieden.
Voor het volledige boekjaar 2016 verwacht de Picanol Group een omzet te realiseren, in lijn
met de omzet van 2013, het beste jaar uit de geschiedenis van de groep. In 2016 viert de
Picanol Group zijn 80ste verjaardag.
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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JAARRESULTATEN 2015 (Geconsolideerd & geauditeerd)
Picanol Group (in ‘000 euro)
Opbrengsten
Kosten van verkopen

2015

2014

529.344
-412.295

418.165
-331.793

BRUTOWINST
Brutowinst % op omzet
Algemene en administratieve kosten
Verkoop- en marketingkosten
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsuitgaven

117.049
22%
-15.802
-17.621
113
-162

86.372
21%
-16.216
-16.294
502
-183

83.578
2.802
-1.540
730
-888

54.180
2.180
-738
1.245
-1.125

84.682
-24.080

55.742
-15.075

WINST NA BELASTINGEN
Aandeel in het resultaat van geassocieerde
ondernemingen

60.603

40.667

25.089

11.735

WINST
AANDEEL VAN DE GROEP
IN WINST
Totaal van de gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten over de verslagperiode

85.692

52.402

85.692

52.402

84.676

47.876

EIGEN VERMOGEN

419.249

336.343

TOTAAL BALANS

564.890

460.003

2015
86.875
-8.109
-23.117
-9.784
47.842

2014
73.049
-12.806
-71.812
-2.689
-10.904

2015
6,61
4,72
4,78
4,84
4,84
17.700.000

2014
4,87
3,06
3,15
2,96
2,96
17.700.000

RESULTAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN
Financieringsopbrengsten
Financieringskosten
Overige financiële opbrengsten
Overige financiële lasten
WINST VÓÓR BELASTINGEN
Belastingen

Beknopte kasstroomtabel
(in ‘000 euro)
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa
Investeringen in geassocieerde ondernemingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Wijzigingen in de geldmiddelen en kasequivalenten

Kerncijfers per aandeel
(in ‘000 euro)
Brutowinst
Resultaat van bedrijfsactiviteiten
Winst vóór belastingen
Gewone winst per aandeel (basic)
Winst per aandeel na dilutie
Aantal aandelen
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VERKLARING VAN DE COMMISSARIS
De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de
heer Kurt Dehoorne, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn
afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de
boekhoudkundige informatie, opgenomen in het persbericht, zouden moeten worden
doorgevoerd.
AANWERVINGEN
Om productiepieken op te vangen zoekt de Picanol Group momenteel een 50-tal extra
medewerkers voor zijn productievestiging in Ieper. Zo heeft de groep vacatures voor onder
meer monteerders, logistieke medewerkers, CNC-bedieners, field technicians en
weeftechniekers. Daarnaast zijn er ook meerdere vacatures voor R&D ingenieurs en
verschillende functies in Sales, Finance, HR en IT. De vacatures worden bekendgemaakt op
de website www.picanolgroup.com.
FINANCIËLE KALENDER
Het jaarlijks financieel verslag (jaarverslag) over het boekjaar 2015 is vanaf 9 maart 2016
beschikbaar op de corporate website www.picanolgroup.com.
Jaarlijkse algemene vergadering
Bekendmaking halfjaarresultaten H1 2016

20/04/2016
24/08/2016

Over de Picanol Group
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling,
productie en verkoop van hoogtechnologische weefmachines (divisie Weaving Machines), engineered
casting solutions en custom-made controllers (divisie Industries). In 2015 realiseerde de Picanol Group
een geconsolideerde omzet van ruim 529,34 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd ruim 2.000
medewerkers en is via Picanol NV genoteerd op Euronext Brussels (PIC). Sinds 2013 heeft de Picanol
Group ook een referentiebelang in de Tessenderlo Group (Euronext: TESB).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, 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 de Picanol Group: www.picanolgroup.com
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