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TUSSENTIJDSE VERKLARING – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper.
Wetteren, België – 14 mei 2009.
Toelichting over belangrijke gebeurtenissen en transacties sinds 1 januari 2009
Na de afwijzing op 22 september 2008 van de fiscale claim door het Russische Hof van Cassatie,
hebben de Russische belastingautoriteiten op 13 februari 2009 hun allerlaatste rechtsmiddel
uitgeput, en een vordering ingesteld voor het Russische Hooggerechtshof, die de vordering
weliswaar ontvankelijk, doch op 11 maart 2009 definitief ongegrond heeft verklaard. Resilux kan
zich vanaf nu ten volle toeleggen op de verdere uitbouw van haar activiteiten in de Russische
Federatie.
Er hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de
financiële structuur van de onderneming hebben beïnvloed.
Vooruitzichten
De verkochte hoeveelheden preforms en flessen over de eerste vier maanden liggen iets lager dan
de volumes over dezelfde periode van vorig jaar. De daling in sommige regio’s werd gecompenseerd
door de groei in andere regio’s.
Op basis van de huidige gegevens zullen de resultaten van de eerste jaarhelft in lijn liggen met de
eigen verwachtingen.
Van het voorziene investeringsbudget voor 2009 van 8 miljoen Euro werd reeds 4 miljoen Euro
uitgevoerd, wat het vertrouwen in de toekomst bevestigt.
Voor het volledige jaar 2009 bevestigt Resilux de verwachte en in het persbericht van 18 maart
2009 reeds aangekondigde positieve resultaten.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: Resilux NV – Dirk De Cuyper

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 productieeenheden in België, Spanje, Zwitserland, Griekenland, Rusland, Hongarije en in de V.S.A.
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