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PERSBERICHT
Apeldoorn, 1 mei 2012
HITT trading update
Vertraging bij projecten tempert resultaten HITT in eerste kwartaal 2012
Na de goede resultaten over het jaar 2011 werd de winstgevendheid van HITT in de eerste maanden van 2012
getemperd door tegenvallers bij enkele projecten. Hierdoor kon de relatief dure inhuurcapaciteit op het
hoofdkantoor in Apeldoorn niet volgens plan worden afgebouwd, met negatieve gevolgen voor het
eindresultaat. Door de verslechterde marktomstandigheden en vertraging bij aanbestedingen verliep de order
instroom trager dan voorheen. De orderportefeuille liep begin 2012 derhalve iets terug, maar inmiddels laat de
pijplijn aan potentiële nieuwe orders weer enige groei zien

De winstgevendheid bij de buitenlandse activiteiten is verbeterd. Vooral in Azië was er sprake van groei van
activiteiten en resultaat. Ook begint de verkoop van software via HITT’s Australische partner op gang te
komen. In het Traffic segment scheepvaart is de bedrijvigheid weliswaar groot maar door de eerder genoemde
vertragingen bij enkele projecten en het afzwakken van de orderintake is er in dit segment in het eerste
kwartaal een klein verlies ontstaan.

De levering van havenmanagementsystemen in het eerste kwartaal liet een opgaande lijn zien en er werd een
bescheiden winst gerealiseerd. De vooruitzichten voor deze activiteiten voor 2012 zijn duidelijk verbeterd.

Enkele vertragingen bij de uitvoering van projecten in de luchtvaartsector leidden ertoe dat omzet en resultaat
hierop later in het jaar gerealiseerd zullen worden. De vertragingen waren voornamelijk het gevolg van het niet
op tijd beschikbaar zijn van de door klanten zelf te verzorgen civiele werken. Dit kon in het eerste kwartaal niet
worden opgevangen door nieuwe opdrachten.De omzet en het resultaat in het Hydrografie segment
ontwikkelde zich stabiel en in lijn met vorig jaar. Vooral de verkopen in Noord Amerika stegen, en het aantal
gebruikers van QINSy en Fledermaus kon wederom worden uitgebreid.

Over HITT
HITT is een vooraanstaande speler op de wereldwijde markt voor verkeersbegeleidende en navigatiesystemen.
Het bedrijf ontwikkelt technologie die gericht is op verbetering van veiligheid en verkeersdoorstroming,
waarmee tevens aanzienlijke kostenbesparingenin infrastructuur en logistiek behaald worden. De
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kernactiviteiten van HITT bestaan uit het ontwikkelen, verkopen en onderhoud van begeleidingssystemen en
diensten voor lucht- en scheepvaart alsmede hydrografische en navigatiesystemen.
In 2011 boekte HITT een omzet van EUR 40,7 miljoen en een nettowinst van EUR 3,4 miljoen. Eind 2011
werkten bij HITT 188 personeelsleden. HITT is genoteerd aan Euronext Amsterdam NV.
Voor informatie: Sjoerd Jansen (CEO); t. +31 (55) 5432590 e: investor.relations@hitt.nl
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PRESS RELEASE
Apeldoorn, The Netherlands, 1 May 2012
HITT trading update
Delays at projects weaken the result of HITT in the first quarter of 2012
After good results in 2011, the profitability in the first months of 2012 suffered from delays in the realization of
a few projects. Consequently, the relatively expensive hired staff capacity in Apeldoorn could not be reduced
as scheduled, which negatively impacted the end result. Due to the economic market conditions and the delays
in tender processes the new order intake was somewhat slower. The order pipeline decreased to some extent
at the beginning of 2012. Much effort is put in the acquisition of new contracts. The pipeline of potential new
orders is increasing again.

The profitability of foreign activities improved. Especially in Asia there was growth of activities and result, and
also the sales of software via HITT’s Australian partner commenced. The workload in the marine traffic
segment is still high, but, partly due to the decrease of order intake and delays at a few projects, there was a
small loss in this segment in the first quarter.

The delivery of port management systems showed an upward tendency in the first quarter, and a modest
profit was realized. The outlook for these activities for 2012 has improved clearly.

Due to some delays in the carrying out of aviation projects, part of the revenue and profit will be realized later
in the year. This was mainly due to delays in completion of civil construction by customers and could not be
compensated by new orders.

The revenue and results in the Hydrography segment developed steadily and in line with last year. Especially
the sales in North America increased, and the number of users of QINSy and Fledermaus again increased.

Profile HITT
HITT is a leading player in the worldwide markets for traffic management and navigation systems. The
company develops technology aimed at safety enhancement and traffic flow improvement, whilst also
enabling significant cost reductions in infrastructure and logistics. The core activities of HITT consist of
developing, selling and maintenance of management & control systems and services for air and vessel traffic
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and hydro-graphic and navigation systems. In 2011 HITT achieved a revenue of EUR 40.7 million and a net
profit of EUR 3.4 million. The number of staff at year-end 2011 was 188. HITT has been listed on Euronext
Amsterdam NV since June 1998 .
For information: Sjoerd Jansen (CEO); t. +31 (55) 5432590 e: investor.relations@hitt.nl
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