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== Embargo tot 14 november 2008, 17u40 ==
TUSSENTIJDSE VERKLARING – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper
Wetteren, België – 14 november 2008.
Toelichting over belangrijke gebeurtenissen en transacties sinds 1 juli 2008
Op 8 juni 2008 werd Resilux in Griekenland getroffen door een zware aardbeving. Resilux is erin geslaagd het
hoofd te bieden aan de moeilijke omstandigheden waaronder het zijn operationele activiteiten diende uit te
oefenen tijdens het zomerseizoen van 2008. De impact van de aardbeving zal geen negatieve invloed hebben
op de resultaten van de tweede jaarhelft 2008 van de Resilux Group.
Bovendien heeft Resilux besloten om in Griekenland, op zijn bestaand terrein in Patras, een nieuw
productiegebouw te plaatsen. Dit nieuwe gebouw zal aan de meest recente seismische normen voldoen. De
financiering van dit project, dat tegen eind 2009 klaar zal zijn, is reeds gevrijwaard.
Op 22 september 2008 heeft het Russische hof van cassatie de claim van de Russische belastingsautoriteiten
afgewezen. Er zijn geen nieuwe en of andere claims ingediend door de belastingsautoriteiten. Resilux kan zich
nu ten volle toeleggen op de verdere ontwikkeling van zijn activiteiten in de CIS.
In de loop van 2008 hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de
financiële structuur van de onderneming hebben beïnvloed.
De grondstofprijzen zijn vanaf september sterk dalend. Binnen de sector werd hier passend op gereageerd door
een sterke voorraadafbouw gevolgd door ‘just in time’ aankopen. Deze handelwijze is eveneens ingegeven
door de economische en financiële gebeurtenissen van de laatste maanden.
Vooruitzichten
De maanden juli en augustus werden gekenmerkt door zwakke weersomstandigheden, met uitzondering van
het Iberisch schiereiland. Ondanks deze en de voorraadafbouw bij de klanten en de ‘just in time’ aankopen
verwacht Resilux voor het tweede semester 2008 een volume- en resultatengroei van 5 tot 10 % ten opzichte
van het tweede semester van 2007. Resilux zal blijven inspanningen leveren om de netto financiële schulden
verder af te bouwen.
***
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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