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Goede start van 2016




Bedrijfsresultaat (EBIT) van € 1,1 miljoen
Markten positief gestemd, orderportefeuille blijft op goed niveau
Bevestiging van de verwachting van een beter resultaat ten opzichte van 2015

Batenburg Techniek heeft een goed eerste kwartaal achter de rug. Vooral bij energietechniek en
binnen de divisie Industriële Automatisering trekken de activiteiten verder aan. Ook de totale
orderportefeuille blijft op een goed niveau.
Toelichting van Ralph van den Broek, CEO van Batenburg Techniek:
“Wij constateren dat het positieve sentiment uit het vierde kwartaal van 2015 doorzet, resulterend in
een bemoedigend resultaat over het eerste kwartaal van 2016 en een beter gevulde orderportefeuille
in vergelijking met een jaar geleden. Ondertussen rollen wij de strategie verder uit en geven vorm
aan de divisiestructuur.”
Handel en Assemblage:
Energietechniek plukt de vruchten van een aanpassing van de strategie en organisatie in 2015 en van een
aantrekkende markt. De maakindustrie is over het algemeen stabiel. In de hightechmarkt zijn veel
ontwikkelingen waarvan de mogelijke omzet pas later komt. In de markt voor industriële elektronica staan
volume en prijzen onder druk. De orderportefeuille voor de hele divisie ontwikkelt zich positief.
Industriële Automatisering:
In de procesindustrie breiden veel klanten hun productiecapaciteit uit. Bij de drinkwaterbedrijven en
waterschappen wordt er, na een lange periode van terughoudendheid, weer geïnvesteerd in aanpassingen
en vernieuwing van installaties. Ondanks de lage olieprijs blijft de orderportefeuille in marine & offshore op
peil. De acquisitie van I.A.S. is goed geïntegreerd en draagt bij aan het resultaat. Deze acquisitie versterkt
onze landelijke dekking en levert synergievoordelen op. Tuinbouw is het jaar goed begonnen dankzij een
groeiende internationale markt en vervanging van systemen in de Nederlandse markt.
Gebouwgebonden Installaties:
Traditioneel kent de utiliteitsbouw een trage start van het jaar. Desondanks is er sprake van een goede
bezetting in het eerste kwartaal en is ook de orderportefeuille over het algemeen goed gevuld. Er zijn meer
projecten in voorbereiding en de aanvragen stijgen. Het aandeel in de omzet van service, beheer en
onderhoud (SBO) neemt verder toe. Er is echter nog geen verbetering in de prijzen te constateren.
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Verwachting 2016:
Batenburg Techniek herbevestigt de verwachting van een beter operationeel resultaat voor 2016 in
vergelijking met 2015. Wij zien een verdere verbetering van de marktomstandigheden en daarmee het
aantrekken van onze orderportefeuilles. Het ingezette beleid, bouwen aan een platform voor groei, wordt
voortgezet.

Rotterdam, 19 april 2016
Raad van bestuur
Batenburg Techniek N.V.

De financiële agenda wordt gepubliceerd op www.batenburg.nl

Over Batenburg Techniek
Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener met ruim 800 specialisten aan oplossingen voor
opdrachtgevers. De bedrijven binnen de groep zijn gespecialiseerd in elektromechanische en industriële
techniek en actief binnen uiteenlopende industriële sectoren. Bovendien levert en onderhoudt Batenburg
Techniek gebouwgebonden installaties. De groep bestaat uit drie divisies - Handel en Assemblage,
Industriële Automatisering en Gebouwgebonden Installaties.
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