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Omzet en winst eerste kwartaal in lijn met verwachtingen
Orderportefeuille onverminderd op een goed niveau
SON, 19 APRIL 2012 – NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. (Neways) (Euronext:
NEWAY) heeft in de eerste drie maanden van 2012 een netto-omzet gerealiseerd van EUR 73,3
miljoen, een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (EUR 72,3 miljoen). De
winst ontwikkelde zich in lijn met de verwachtingen. De orderportefeuille ligt momenteel met 68,0
miljoen licht boven het niveau van ultimo 2011 (67,1 miljoen).
De omzet van Neways in het eerste kwartaal ligt historisch gezien op een hoog niveau. De vraag vanuit
de medische sector blijft sterk. De vraag vanuit de halfgeleidersector blijft volatiel, maar liet in de eerste
maanden van het jaar een positieve trend zien.
Het huidige sentiment in de financiële markten en de aanhoudende onzekerheid over de Europese
economie blijven een belangrijke rol spelen en leiden tot grotere schommelingen in de vraag naar
elektronische componenten en systemen. Orders worden door klanten sneller en vaker uitgesteld, maar
ook weer sneller opgestart. Hierdoor vallen er meer abrupt tijdelijke gaten in de bezetting wat ten koste
gaat van de efficiëntie. Dit vergt meer van de flexibiliteit van de Neways-organisatie in het algemeen en
de werkmaatschappijen in het bijzonder. Daarnaast zijn er in de aanloop en voorbereiding op nieuwe
projecten in het eerste kwartaal relatief meer kosten gemaakt waar nog geen omzet tegenover staat.
Volgend op de begin dit jaar afgeronde herinrichting van de organisatie is de gang van zaken bij
werkmaatschappij Neways Electronics Production in Kassel (Duitsland) in het eerste kwartaal naar
verwachting. Het nieuwe management zal dit jaar verder werken aan het op peil brengen van de
bezetting, waarbij de resultaten van deze werkmaatschappij zoals verwacht voorlopig nog een drukkend
effect op de winstgevendheid van Neways zullen hebben.
De financiële positie van Neways blijft onverminderd sterk. Het toegenomen order- en activiteitenniveau
en de grotere schommelingen in de vraag zorgen voor enige druk op het werkkapitaal.
Verwachtingen
In 2012 zal onverkort worden ingezet op rendementsverbetering. De grotere schommelingen in de vraag
ziet Neways als een nieuwe realiteit. Bij verschillende werkmaatschappijen binnen de groep blijft sprake
van een aanzienlijk verbeterpotentieel. Neways zal daarbij met name sturen op verhoging van de
bezettingsgraad en een meer flexibele inrichting van de organisatie.
De halfjaarcijfers 2012 worden door Neways op 29 augustus 2012 bekendgemaakt.
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Neways Electronics International N.V. (Neways) is een internationale onderneming actief op de EMS
(Electronic Manufacturing Services)-markt. Neways biedt haar klanten maatwerkoplossingen voor de
complete productlevenscyclus (van productontwikkeling tot after-sales service) van zowel elektronische
componenten als complete (box-build) elektronische besturingssystemen. Neways opereert in een niche
van de EMS-markt en richt zich daarbij met name op kleine tot middelgrote specialistische series waarbij
kwaliteit, flexibiliteit en time-to-market een cruciale rol spelen. Producten van Neways worden onder meer
toegepast in de halfgeleider-, medische, automotive, telecom en defensie-industrie. De onderneming
heeft werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Slowakije en China met in 2011 in totaal ongeveer
2.200 medewerkers. In 2011 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 283,9 miljoen. Neways heeft een
notering aan NYSE Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY).
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