PERSBERICHT
Trading update derde kwartaal

Omzet Neways in lijn met verwachting; orderportefeuille goed gevuld
Son, 18 oktober 2021 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways”; de
“Onderneming”) maakt vandaag de trading update bekend over het derde kwartaal (Q3) en de eerste negen
maanden (9M) eindigend op 30 september 2021. De bekendmaking van de kwartaalcijfers is vervroegd in
verband met de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het kader van het lopende
openbare bod van Infestos die dinsdag 19 oktober wordt gehouden.
HOOFDPUNTEN
•
•
•

Netto-omzet naar € 116,0 miljoen, daalt 4,2% ten opzichte van Q3-20 en stijgt 1,3% ten opzichte van
Q2-21; omzet is conform verwachting, mede in het licht van voortgaande ketenverstoringen.
Orderintake naar € 137,9 miljoen, stijgt 52,9% versus Q3-20 en daalt 22,0% versus Q2-21; orderintake
normaliseert na sterk vraagherstel in H1-21
Orderportefeuille van € 356,1 miljoen per ultimo september versus € 221,2 miljoen per eind september20 en € 334,4 miljoen per eind juni-21
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ONTWIKKELINGEN DERDE KWARTAAL
De netto-omzet daalde in het derde kwartaal met 4,2% jaar-op jaar. De omzetontwikkeling over de gehele
linie van activiteiten werd geremd door de verstoringen in de keten en schaarste aan componenten waarbij
de impact per sector verschilt, met een aanhoudend sterke vraag vanuit Semiconductor en Medical.
De orderintake steeg met 52,9% jaar-op-jaar, waarbij in alle sectoren sprake was van een duidelijk hogere
vraag. Na de sterke vraagopleving in de eerste helft van het jaar, was in het derde kwartaal sprake van een
zekere mate van normalisatie van de vraag. De orderportefeuille nam toe en kwam per eind september uit
op € 356,1 miljoen.
CEO STATEMENT
Eric Stodel, CEO: “De omzet in het derde kwartaal is conform eerdere verwachting. We zien dat de
aanhoudende verstoringen in de keten het zicht beperken en in nauwe samenwerking met onze klanten en
leveranciers anticiperen we hier zo goed mogelijk op. Daarbij blijven we sturen op winstgevende omzet en
kostenbeheersing.
De vooruitzichten voor heel 2021 zijn ongewijzigd. Ook in het vierde kwartaal houden we rekening met een
drukkend effect op de omzet door de verstoringen in de keten. De verschuiving naar het aanbieden van
meer hoogwaardige en innovatieve oplossingen versterkt onze concurrentiepositie en zal een positief effect
hebben op de winstgevendheid. We zien de vraag naar System Innovator oplossingen toenemen en we
blijven investeren in onderscheidende innovatieve technologie in groeisectoren bijvoorbeeld op het gebied
van ‘power electronics’ en ‘energy conversion’.”

EINDE

OVER NEWAYS
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 sectoren Semiconductor, Medical, Automotive en Industrial. De onderneming heeft
werkmaatschappijen in Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, China en de Verenigde Staten met per
ultimo 2020 in totaal 2.598 medewerkers. In 2020 werd een netto-omzet gerealiseerd van € 478,6 mln.
Neways heeft een notering aan Euronext Amsterdam (symbool: NEWAY).
www.newayselectronics.com
Niet voor publicatie
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TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële
resultaten en informatie uit het verleden worden alle uitspraken in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot
uitspraken met betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het management
met betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke toekomstgerichte
uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen en zijn
onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk behaalde resultaten wezenlijk
kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico’s en
onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of nauwkeurig kunnen worden
ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere marktpartijen en het handelen van
regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte
uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van dit persbericht en zonder voorafgaande
kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of verplichting om enige toekomstgerichte
uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of de toepasselijke regels van enige
effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld.

