mber 2015,

PERSBERICHT
Trading update derde kwartaal 2016

Goed derde kwartaal, overname Bellt afgerond





Omzet en resultaat ontwikkelen zich positief
Orderportefeuille blijft op goed niveau
Herbevestiging hoger jaarresultaat dan 2015
Overname Bellt afgerond

Batenburg Techniek heeft een solide derde kwartaal achter de rug. Niet alleen in de markt voor
energietechniek en binnen de divisie Industriële Automatisering blijven de activiteiten zich goed
ontwikkelen. Dit geldt ook voor de totale orderportefeuille voor de rest van het jaar. De overname van
Bellt Consultancy B.V. is op 31 oktober jl. afgerond.
Handel en Assemblage
In de markt voor energietechniek lag de vraag vanuit de netwerkbedrijven en de industrie in het derde
kwartaal wederom op een hoger niveau dan in 2015, met een groter aandeel van de markt voor duurzame
energie. De maakindustrie vertoont over het algemeen een stabiel beeld, maar wel met verschillen tussen de
sectoren. Zo neemt de binnenlandse vraag toe, maar daalt de omzet in olie-gerelateerde markten. De
orderportefeuille voor de divisie is over het algemeen stabiel. In de markt voor industriële elektronica blijven
volume en prijzen onder druk staan.
Industriële Automatisering
In de procesindustrie is sprake van een aantrekkende vraag, vooral in projecten die gericht zijn op
procesverbeteringen. Ook bij de drinkwaterbedrijven en waterschappen zet het herstel van het eerste
halfjaar zich door. De markt voor marine en offshore blijft uitdagend door de lage olieprijs en reorganisaties
bij opdrachtgevers. Dit wordt deels opgevangen door activiteiten in aanpalende markten. Tuinbouwautomatisering normaliseert zich na een sterk eerste halfjaar. De positieve ontwikkelingen voor de divisie in
het eerste halfjaar zijn voortgezet in het derde kwartaal en de orderportefeuille blijft over het algemeen goed
gevuld.
Op 31 oktober jl. is de overname van Bellt te Zeist afgerond. Met een jaaromzet van Bellt van ca. € 13
miljoen neemt de omvang van de divisie met ca. 25% toe en versterkt het de robuustheid van deze divisie.
De overname sluit naadloos aan bij de reeds bestaande activiteiten en locaties en past in de ambitie van
Batenburg Techniek om te groeien in het hart van de "smart industry". Bellt draagt vanaf november direct bij
aan de resultaten van Batenburg Techniek.
Gebouwgebonden Installaties
Het volume in de utiliteitsbouw stijgt licht, maar er is nog geen sprake van verbetering van de prijzen. De
omzet en resultaat in het derde kwartaal zijn hoger dan in de vergelijkbare periode van 2015. Het aandeel
van service, beheer en onderhoud in de totale omzet is wederom gestegen in het derde kwartaal. De
orderportefeuille is goed gevuld voor het vierde kwartaal.
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Kredietovereenkomst met ABN AMRO Bank
In het derde kwartaal heeft Batenburg Techniek een nieuwe kredietovereenkomst afgesloten met ABN
AMRO Bank. De omvang van het krediet bedraagt ca. € 13 miljoen, waarvan € 5 miljoen in de vorm van een
lening en € 8 miljoen in de vorm van een rekening-courantfaciliteit. Dit krediet dient deels voor de
financiering van de overname van Bellt.
Verwachting 2016
Batenburg Techniek herbevestigt een hoger operationeel resultaat dan over 2015 voor de reeds bestaande
activiteiten. Over het algemeen is er sprake van betere marktomstandigheden dan een jaar geleden en zijn
de effecten zichtbaar van de strategie met focus op industrie en infra. Bellt zal daarnaast twee maanden
bijdragen in het resultaat van 2016. Het ingezette beleid, bouwen aan een platform voor groei, wordt
onverminderd voortgezet.
Rotterdam, 8 november 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 in het hart van de smart industry. Met ruim 900
specialisten richt Batenburg zich op het slimmer, veiliger en duurzamer maken van de productie, teelt en
vastgoedexploitatie van klanten in de industrie en infra. Vanuit drie divisies - Handel en Assemblage,
Industriële Automatisering en Gebouwgebonden Installaties - worden slimme componenten geleverd,
geïnstalleerd en hoogwaardige software ontworpen om processen te besturen.
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