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Trading update eerste kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017 conform verwachting afgesloten


Positieve trend zet door



Orderportefeuilles op goed niveau



Bevestiging toename omzet en operationeel resultaat

Na een aarzelend begin van 2017 is het eerste kwartaal alsnog naar tevredenheid afgesloten. Het
positieve sentiment in de proces- en maakindustrie en in de utiliteitsbouw zet zich voort. De
energiesector vertoont nog een schommelend beeld maar ontwikkelt zich op de lange termijn positief.
Alleen de activiteiten in de olie-gerelateerde markten blijven achter. De orderportefeuilles zijn over het
algemeen van een goed niveau, met name in de utiliteitsbouw.
Toelichting van Ralph van den Broek, CEO van Batenburg Techniek:
"Wij constateren dat het positieve sentiment uit het vierde kwartaal van 2016 zich over het algemeen
doorzet, vooral in de procesindustrie, de maakindustrie en in de utiliteitsbouw. De activiteiten op de
energiemarkt vertonen nog een wat volatiel beeld. Over de hele linie kijken wij met vertrouwen naar de
toekomst.”
Handel en Assemblage:
Onze activiteiten in de maakindustrie ontwikkelen zich positief en de orderportefeuilles zijn goed gevuld voor
de komende maanden. De activiteiten in de markt voor energietechniek hadden in de eerste maanden een
trage start, vooral door de vorstperiode, maar de backlog is tevredenstellend. Voor onze activiteiten in de markt
voor industriële elektronica blijven volume en prijzen onder druk staan.
Industriële Automatisering:
In de procesindustrie en bij de waterschappen blijft de vraag onverminderd hoog, vooral wat betreft de
softwareontwikkeling. De integratie van Bellt ligt op schema en de samenwerking binnen de divisie levert
nieuwe opdrachten en klanten op. Tuinbouwautomatisering ontwikkelt zich positief en heeft een solide
werkvoorraad. Door de lage olieprijs zijn er minder grote en méér kleinere projecten in marine en offshore. Er
is wel grote vraag naar nieuwe technieken rondom simulaties in combinatie met virtual reality en modelleren.
De markt van machinebouw en material handling is goed.
Gebouwgebonden Installaties:
De gunstige marktomstandigheden in de utiliteitsbouw zetten zich onverminderd voort in het begin van 2017.
De eerste maanden lieten een wat wisselend beeld zien in bezettingsgraden, vooral veroorzaakt door
wijzigingen in planningen bij opdrachtgevers. De orderportefeuille voor de gehele divisie is echter wederom
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gestegen en is van een goed niveau voor de komende maanden. De prijzen lijken zich ook wat te normaliseren.
Ook in deze divisie zijn opdrachten binnengehaald die in een samenwerkingsverband binnen de divisie zijn
aangeboden.
Verwachting 2017:
De omstandigheden in de meeste markten waarin wij opereren ontwikkelen zich positief met uitzondering van
de olie-gerelateerde markten. De orderportefeuilles zijn over het algemeen solide voor de komende maanden.
Batenburg Techniek bevestigt de verwachting dat 2017 verdere groei zal laten zien in omzet en
genormaliseerd operationeel resultaat.
Algemene vergadering van aandeelhouders:
Zoals aangekondigd in het persbericht van 13 maart jl. vindt de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders plaats op 10 mei a.s.

Rotterdam, 25 april 2017
Raad van bestuur
Batenburg Techniek N.V.

De financiële agenda wordt gepubliceerd op www.batenburg.nl
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www.batenburg.nl

Postbus 9441
3007 AK Rotterdam
Tel. +31 (10) 292 80 80

Over Batenburg Techniek
Batenburg Techniek werkt als technisch dienstverlener in het hart van de smart industry. Met circa 900
specialisten richt Batenburg Techniek zich op het slimmer, veiliger en duurzamer maken van de productie,
teelt en vastgoedexploitatie van opdrachtgevers in de industrie en infra. De drie divisies van Batenburg
Techniek leveren en installeren slimme componenten en ontwerpen hoogwaardige software om processen te
besturen.

