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Wetteren, België – 12 mei 2010

Toelichting over belangrijke gebeurtenissen en transacties sinds 1 januari 2010
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële
structuur van de onderneming hebben beïnvloed.

Vooruitzichten
De verkochte volumes preforms en flessen over de eerste vier maand van 2010 zijn met meer dan
10% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode van 2009.
Deze groei is het resultaat van de reorganisatie van de verkoopsorganisatie, de diversificatie van
klanten en producten en de geografische spreiding van verkopen en productie units. Deze groei
werd gerealiseerd ondanks de duurderde grondstoffen die doorgerekend werden.
Wat betreft de financiële bezorgdheden over Zuid-Europese landen en de daarmee samenhangende
financiële spanningen, verwacht Resilux weinig impact op de verkopen en de resultaten.
Bovendien zijn de activiteiten van Resilux geografisch goed gespreid en beschikt Resilux door de
inspanningen van de laatste jaren over een sterke financiële structuur.
De uitvoering van het voorziene investeringsbudget voor 2010 verloopt volgens plan.
Voor het volledige jaar 2010 bevestigt Resilux de in het persbericht van 17 maart 2010
aangekondigde vooruitzichten.

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 water, frisdranken, eetbare oliën, ketchup, detergenten, melk, bier, wijn, 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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