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
7 november 2013 ‐ Embargo tot 18.00u

Tussentijdse verklaring –
Omzet volgens verwachting en lichte winst
Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) heeft in 3e kwartaal van 2013 een netto omzet van
29,7 miljoen Euro gerealiseerd (31,7miljoen Euro in het 3e kwartaal van 2012). Het operationeel
resultaat (EBIT) en het netto resultaat waren beide positief. Het orderboek per 30 september 2013
bedraagt 84 mio Euro (83 mio Euro per 30 juni 2013).
De doorgevoerde reorganisaties in de voorbije kwartalen hebben ertoe geleid dat Connect Group in
het 3e kwartaal met een omzetniveau van circa 30 mio Euro terug winstgevend is. Connect Group
verwacht in de volgende kwartalen een lichte toename van de omzet en een verbetering van de
resultaten ten gevolge van nieuwe klanten en het verdere effect van kostenbesparingen. De
algemene teneur van de electronicamarkten blijft echter terughoudend. Deze onzekerheid van de
markten blijft wegen op de vooruitzichten.
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. 1.600 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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