Connect Group NV
Industriestraat 4
1910 Kampenhout-België
Tel:
+32 (0) 16 60 61 71
Fax:
+32 (0) 16 60 78 82

PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie
13 mei 2015 - Embargo tot 18.00u

Tussentijdse verklaring
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) heeft in het 1ste kwartaal van 2015 een netto omzet van
28,4 miljoen Euro gerealiseerd wat vergelijkbaar is met de omzet ten opzichte van het 4e kwartaal
2014 (28,5 mio Euro).
EBITDA is 254 k Euro negatief (872 k Euro positief in het 4de kwartaal 2014). Dit negatief resultaat is
te wijten aan het feit dat de eind 2014 aangekondigde herstructurering pas uitgevoerd kon worden
op einde van het 1e kwartaal na het beëindigen van de onderhandelingen met de vakbonden
(waardoor loonkosten in het 1ste kwartaal te hoog bleven) en een nog steeds te lage omzet (
doelstelling 31 mio Euro per kwartaal).
Het orderboek per 31 maart 2015 bedraagt 80,8 mio Euro (82,8 mio Euro per 31 december 2014).
Het orderboek bevat formele engagementen van klanten maar kan onderhevig zijn aan aanpassingen
in aantallen en tijd. Om die reden kan het dan ook niet gebruikt worden als financiële indicator van
de toekomstige resultaten.
De reorganisatiekosten van de reeds uitgevoerde herstructurering zijn binnen de eind 2014 gebudgetteerde provisies. In de loop van 2015 zullen nog verdere acties uitgevoerd worden teneinde de
groep in 2015 op breakeven niveau te brengen en structureel winstgevend te maken op middenlange
termijn.
Eind maart 2015 beëindigde Luc Switten zijn mandaat als CEO van de groep en werd hij vervangen
door Flor Peersman. Flor Peersman is Operations Director van de groep sinds 2001.
Connect Group
Connect Group is een toonaangevende en gecertificeerde leverancier van technologie, samenbouw
van totale systemen, PCB- en kabelassemblage voor de professionele industrie. Connect Group
ontwikkelt producten op basis van specificaties van de gebruiker, en ondersteunt de ontwikkeling
van producten vanaf de conceptfase met optimale resultaten op het gebied van productie, prijs en
kwaliteit.
Tot de referenties van Connect Group behoren ondernemingen zoals Alstom, ASML, Atlas Copco,
Atos, Barco en Philips. Het bedrijf stelt vandaag ca. 1.500 mensen te werk over verschillende
Europese vestigingen. De aandelen van de onderneming worden verhandeld op NYSE Euronext
Brussels: CONN (www.euronext.com).
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