RESILUX NV
Damstraat 4
B-9230 Wetteren
Belgium
tel.: +32-9/365.74.74
fax.: +32-9/365.74.75
mail: info@resilux.com
VAT: BE0447.354.397

PERSBERICHT

Embargo tot 13 november 2009, 17h40

TUSSENTIJDSE VERKLARING – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper.
Wetteren, België – 13 november 2009.
Toelichting over belangrijke gebeurtenissen en transacties sinds 1 juli 2009
In oktober werd de vennootschap Resilux South East Europe SRL opgericht met het oog op de
aankoop van industriële grond. De onderhandelingen met betrekking tot deze aankoop zijn nog
lopende. Deze aankoop past in het kader van de mogelijke decentralisatie van de productie van de
Centraal Europese vestiging (Resilux Hungária Packaging Kft.) teneinde de markten optimaal te
bedienen en zijn verdere groei en rendabiliteit in Centraal Europe te ondersteunen.
Resilux is op 4 september 2009 principiële samenwerkingsmodaliteiten overeengekomen met een
internationale R&D groep met betrekking tot nieuwe toepassingen in de kunststofverpakking.
In de loop van 2009 hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de
resultaten en de financiële structuur van de onderneming hebben beïnvloed.

Vooruitzichten
Tijdens de eerste jaarhelft waren de verkochte volumes nog stabiel. Vanaf de tweede jaarhelft
knoopte Resilux terug aan met groei. Dit zal leiden tot een volumegroei voor 2009 tussen de 5% en
10% ten opzichte van vorig jaar. Resilux verwacht bijgevolg een verbetering van de netto winst voor
de tweede helft van 2009 vergeleken met de tweede helft van 2008, mede door de besparingen op
de financiële kosten.
Resilux verwacht verder dat de netto financiële schulden, exclusief de achtergestelde leningen, op
het einde van het jaar verder zullen afgenomen zijn ten opzichte van eind 2008. Over het ganse jaar
zal Resilux bovendien Euro 8,2 miljoen aan achtergestelde leningen terugbetaald hebben.

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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