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Positief bedrijfsresultaat (EBIT) voor Q3 2015
Voorzichtig herstel van onze markten, orderportefeuille verbeterd
Acquisitie I.A.S. afgerond
Bevestigen verwachting positief bedrijfsresultaat voor tweede halfjaar, maar lager dan
vorig jaar

Batenburg Techniek merkt vooral bij de segmenten Industriële Automatisering en Handel en
Assemblage dat de activiteiten binnen de markten enigszins aantrekken en dat de totale
orderportefeuille een voorzichtig opgaande lijn vertoont na een lastig eerste halfjaar.
Toelichting van Ralph van den Broek, CEO van Batenburg Techniek:
“Het derde kwartaal wordt traditioneel gekenmerkt door een lager activiteitenniveau als gevolg van
de zomerperiode. Toch zien wij een voorzichtige verbetering in de marktomstandigheden,
resulterend in een beter gevulde orderportefeuille in vergelijking met een jaar geleden. De resultaten
daarvan worden naar verwachting pas zichtbaar in het komend jaar als het herstel van de markten
verder doorzet. Ondertussen worden er stappen gezet om de strategie verder uit te rollen en de
organisatie aan te passen aan de realiteit van morgen.”
Segment Handel en Assemblage:
Het segment Handel en Assemblage kende in het derde kwartaal een wat tegenvallende omzet maar een
positieve ontwikkeling van de EBIT marge met name in energietechniek. In de maakindustrie zien wij een
toename van activiteiten in de vorm van nieuwe projecten. De bedrijven actief in marine en offshore blijven,
vooral als gevolg van de negatieve effecten van de ontwikkeling van de olieprijs, achter in omzet.
Segment Industriële Automatisering:
In het segment Industriële Automatisering is de orderportefeuille sterk verbeterd na een mindere periode in
het eerste halfjaar. Omzet en resultaten trekken aan, maar blijven achter bij vorig jaar. Ook in dit segment is
sprake van minder opdrachten ten opzichte van een jaar geleden voor de bedrijven, die actief zijn in marine
en offshore als gevolg van de daling van de olieprijs. De transitie naar nieuwe klanten, in met name de
maakindustrie, is in volle gang. Wij realiseren ons dat het verder ontwikkelen van nieuwe markten tijd vraagt.
De aankoop van Industrial Automation Services (I.A.S.) in augustus jl. is succesvol afgerond, de organisatie
is geïntegreerd en de samenwerking binnen het segment verloopt voorspoedig. Door deze acquisitie is er nu
sprake van een betere landelijke dekking. Ook nemen de activiteiten toe in de voedingsindustrie en breiden
wij onze dienstverlening op het gebied van Management Execution System (MES) applicaties verder uit.
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Segment Gebouwgebonden Installaties:
De utiliteitsmarkt blijft een grillig beeld vertonen met een korte horizon en lage prijzen. De omzet in Q3 blijft
achter ten opzichte van vorig jaar, maar de operationele efficiëntie is verder verbeterd door onverminderde
aandacht voor projectbeheersing. Wij constateren een aarzelend herstel van de activiteiten vooral in de
markt voor renovaties, maar ook in de nieuwbouw. De activiteiten in de retail staan echter onder druk. De
verkoop van Installatiebedrijf Wisse is succesvol afgerond.
Positie orderportefeuille:
De orderportefeuille voor Handel en Assemblage ligt op een constant niveau en is hoger dan vorig jaar. De
portefeuille voor Industriële Automatisering is sterk toegenomen na een lastig eerste halfjaar. De portefeuille
voor Gebouwgebonden Installaties houdt weliswaar een korte horizon, maar ligt boven die van vorig jaar; de
aanvragen voor camera- en beveiligingssystemen nemen toe en ook de vraag naar service en onderhoud
zien we aantrekken. De totale orderportefeuille is weliswaar toegenomen ten opzichte van september vorig
jaar, toch is het over het algemeen nog te vroeg om van een structureel herstel te spreken.
Overige zaken in Q3:
Grootaandeelhouder VP Exploitatie N.V. (“VPE”) heeft op 21 september 2015 een persbericht uitgebracht
waarin melding wordt gemaakt van uitbreiding van het belang in Batenburg Techniek van 25,82% naar
35,17%. Omdat hiermee de grens van 30% van de stemrechten in de algemene vergadering van
aandeelhouders van Batenburg Techniek wordt overschreden, is VPE als gevolg hiervan wettelijk verplicht
een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen Batenburg Techniek die nog niet in haar bezit
zijn.
Hoewel hier wettelijk geen verplichting toe is, willen de raad van commissarissen en de raad van bestuur van
Batenburg Techniek - zoals ook aangegeven in ons persbericht van 2 november jl. - een platform bieden aan
de aandeelhouders om informatie te delen en van gedachten te wisselen over dit openbaar bod. Daarom
wordt op woensdag 16 december 2015 een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
Batenburg Techniek gehouden. De agenda en toelichting zijn te raadplegen op en te downloaden via
www.batenburg.nl. De standpuntbepaling van Batenburg Techniek zal op 16 november a.s. gepubliceerd
worden.
Verwachting 2015:
Batenburg Techniek herbevestigt de verwachting van het realiseren van een positief operationeel
bedrijfsresultaat voor de tweede helft van het jaar, maar het zal lager zijn dan in de vergelijkbare periode van
vorig jaar. Daarnaast wordt Batenburg Techniek geconfronteerd met extra (externe) kosten in verband met
het openbaar bod. Wij zien wel een lichte verbetering van de marktomstandigheden en daarmee het
aantrekken van onze orderportefeuilles. Het ingezette beleid, bouwen aan een platform voor groei, wordt
voortgezet.
Rotterdam, 10 november 2015
Raad van bestuur
Batenburg Techniek N.V.

De financiële agenda wordt gepubliceerd op www.batenburg.nl

Voor meer informatie:
info@batenburg.nl
www.batenburg.nl
Postbus 9441
3007 AK Rotterdam
Tel. +31 (10) 292 80 80
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 segmenten - Handel en Assemblage,
Industriële Automatisering en Gebouwgebonden Installaties. Voor meer informatie, bezoek
www.batenburg.nl.

