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TUSSENTIJDSE VERKLARING – GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper
Wetteren, België – 10 november 2010
Toelichting over belangrijke gebeurtenissen en transacties sinds 1 juli 2010
Sinds 1 juli 2010 hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de
financiële structuur van de onderneming hebben beïnvloed.
Vooruitzichten
In vergelijking met 2009, is het tweede halfjaar van 2010 gestart met hogere verkoopvolumes.
Vanaf september kende deze verdere volumegroei enige vertraging door de weersomstandigheden.
Desalniettemin verwacht Resilux voor het gehele tweede semester van 2010 een groei van de
verkochte volumes ten opzichte van het tweede semester van 2009.
Verder bevestigt Resilux de vooruitzichten meegedeeld bij de openbaarmaking van de eerste
halfjaarcijfers 2010 en verwacht het, op basis van de huidige gegevens, voor het volledige jaar 2010
cijfers te behalen die minstens de cijfers van het jaar 2009 evenaren.
Resilux verwacht dat de netto financiële schulden, exclusief de achtergestelde leningen, per eind
2010 maximaal het bedrag van de ebitda van 2010 zullen bedragen.
Ook in de tweede jaarhelft verwacht Resilux een bedrag van EURO 6,0 à 8,0 miljoen, inclusief
projecten en gronden, te investeren in bijkomende opportuniteiten om de groei te verzekeren.

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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