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Tussentijdse verklaring –
Algemene vertraging van de economische activiteit leidt tot
omzetdaling voor Connect Group.
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) constateert een vertraging in de door de klant
gevraagde uitleveringen tijdens het 3de kwartaal 2012 wat resulteert in een omzetdaling van 7
procent ten opzichte van het 3de kwartaal in 2011. Het operationeel resultaat van het kwartaal is
positief. Tengevolge van geboekte reorganisatiekosten in het kwartaal is het netto resultaat licht
negatief. Het orderboek per 30 september 2012 bedraagt 75 mio Euro (70,2 mio Euro per 30
september 2011).
Connect Group merkt een algehele vertraging in de EMS markt. Tijdens de eerste helft van het
boekjaar bleef de gevraagde uitlevering op hetzelfde niveau als in 2011. Sinds de zomermaanden is
er echter een duidelijke kentering opgetreden en werden veelvuldig vertragingen in de door de klant
gevraagde uitleveringen opgetekend. Het orderboek in zijn geheel blijft op een hoog niveau. Op
basis van deze neerwaartse bijstelling van de markt, heeft Connect Group reeds haar kostenstruktuur
verlaagd en haar focus op het beheer van werkkapitaal en supply chain verscherpt.
Connect Group
Connect Group biedt kostenefficiënte, kwalitatief hoogstaande productiediensten aan voor de
professionele industrie. De activiteiten omvatten de productie van kabels en kabelbomen, het
assembleren en testen van PCB’s, de productie van halffabrikaten en de assemblage van het
eindproduct.
Tot de referenties van Connect Group behoren ondernemingen zoals Alstom, ASML, Atlas Copco,
Atos, Barco en Philips.
Het bedrijf stelt vandaag ca. 1.700 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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