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== Embargo tot 15 mei 2008, 17u40 ==
TUSSENTIJDSE VERKLARING – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper
Wetteren, België - 15 mei 2008
Toelichting over belangrijke gebeurtenissen en transacties sinds 1 januari 2008
In tegenstelling tot de stijging van de olieprijzen blijven de PET prijzen relatief stabiel.
De PET verpakkingsmarkt blijft groeien. Ook vanuit ecologisch standpunt wordt PET als verpakking steeds
belangrijker door de mogelijkheid om lichtere verpakkingen te produceren met als gevolg een lager energieen grondstofverbruik. De duurdere energieprijzen geven PET bovendien meer en meer een competitief
voordeel ten opzichte van glas en andere verpakkingen. De productie van PET verpakkingen vereist minder
energie dan de productie van glas en ook de duurder wordende transportkosten zorgen ervoor dat meer en
meer voor PET verpakkingen wordt gekozen.
De eerste maanden van 2008 kenden een goede omzetgroei en bijgevolg zijn de resultaten in lijn met de
verwachtingen.
In het geschil met de Russische belastingsautoriteiten had de rechtbank, oordelend in cassatie, eind 2007
beslist om de eerdere uitspraken ten gronde – met name de afwijzing van de vordering van de Russische
belastingsautoriteiten in eerste aanleg en beroep - in te trekken en de zaak opnieuw te verwijzen naar de
rechtbank van eerste aanleg. Deze laatste en nu ook de rechtbank in hoger beroep hebben de vordering van de
Russische belastingsautoriteiten allebei inmiddels opnieuw afgewezen.
In de loop van 2008 hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële
structuur van de onderneming hebben beïnvloed.
Vooruitzichten
Resilux verwacht voor 2008 een verdere verbetering van de resultaten en een verdere vermindering van de
netto financiële schuld.
***

Resilux N.V. is gespecialiseerd in de productie en verkoop van PET preforms en flessen. Deze preforms en
flessen worden gebruikt voor het verpakken van waters, frisdranken, oliën, bieren, fruitsappen en andere
toepassingen. Dit van origine familiaal bedrijf werd opgestart in 1994 en is sinds 3 oktober 1997 genoteerd op
Euronext Brussel. Resilux heeft productie-eenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland,
Hongarije en in de V.S.A..
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