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(in miljoen EUR)
Omzet
Groei in %
EBIT
EBIT%
EBITDA

Koers 129,00 EBITDA%
Aantal aandelen (m) 2,007 Financieel resultaat

Marktkapitalisatie (m) 258,9 Netto resultaat

Eigen vermogen FY19 148,50
Netto fin. schuld FY19 48,92 Winst per aandeel

Netto dividend
ROE '19 11,1% Koers/winstverhouding *
ROCE '19 9,8% Dividendrendement *

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E huidige koers

RESILUX

11 maart 2020

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
284,85 295,58 326,02 335,30 398,02 414,87 417,00
-4,9% 3,8% 10,3% 2,8% 18,7% 4,2% 0,5%

19,026 24,219 46,426 20,592 27,183 25,085 27,800
6,7% 8,2% 14,2% 6,1% 6,8% 6,0% 6,7%

33,083 38,468 60,819 36,359 43,796 43,568 46,500
11,6% 13,0% 18,7% 10,8% 11,0% 10,5% 11,2%
-3,273 -2,536 -1,382 -2,477 -3,846 -3,009 -2,800
10,054 9,792 59,691 15,823 18,492 16,410 19,600

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20E
5,08 4,94 29,48 7,81 9,13 8,17 9,76
1,35 1,46 1,40 1,47 2,10 2,10 2,21

21,00 29,04 5,33 18,40 13,16 15,78 13,21
1,3% 1,0% 0,9% 1,0% 1,7% 1,6% 1,7%

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2019 en 2020E huidige koers  
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Bedrijfsomschrijving 
Resilux is een producent van PET-verpakkingen onder de vorm van preforms en flessen. Het 
bedrijf werd opgericht in 1994 en zette al in 1997 de stap naar de beurs. Naast de hoofdvestiging 
in België (Wetteren) heeft de groep productievestigingen in Spanje (1997), Rusland (1998), 
Griekenland (2000), Zwitserland (2000/01), Hongarije (2002), de V.S. (2001/2004), Servië (2017) 
en Roemenië (2018). Eind 2017 verwierf het het Zwitserse Poly Recycling, actief in de recyclage 
van PET-verpakkingen.  
PET (of polyethyleen teraphtalaat) is een heel populaire en relatief goedkope verpakkingsvorm, 
zeker in de drankenindustrie. Resilux verkoopt preforms die bij Resilux of bij klanten geblazen 
worden en nadien afgevuld worden met water, frisdrank, eetbare oliën, ketchup, melk, bier, 
detergenten of bier. Resilux biedt ook preforms en flessen voor meermalig gebruik. Die moeten 
voldoen aan hogere standaarden, net zoals de toepassingen voor barrièregevoelige producten.  
De belangrijkste markten van de groep in 2019 waren (als percentage van het volume): Centraal- 
en Oost-Europa 18%, Spanje/Portugal 12%, Rusland 14%, Griekenland/Cyprus 7%, Frankrijk 
6%, Duitsland 5%, V.S./Canada 6% en Italië 5%.  
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Resultaten 2019 
Resilux blijft consequent een mooie volumegroei neerzetten jaar na jaar. Zo namen de volumes 
7,2% toe in 2019 tegenover 2018 om uit te komen op 7,848 miljard stuks. Tegenover het jaar 
2015 ligt het verkochte volume in aantal stuks 30,8% hoger. Het verwerkte aantal ton nam 5,7% 
toe tot 237.588 ton. Dat hogere volume leidde tot een omzetgroei van 4% (413,790 miljoen euro) 
in 2019, lager dan de volumegroei door gemiddeld lagere grondstoffenprijzen. Met uitzondering 
van Frankrijk en Duitsland, noteerde Resilux groei in alle Europese regio’s. In Noord-Amerika 
daalden de volumes door het verlies van klanten en dit door de laattijdige levering van machines. 
Op de exportmarkten was er opnieuw groei, deze zijn ondertussen goed voor 11% van het 
volume.  
 

2015 2016 2017 2018 2019 Δ15/19 Δ18/19
Verkochte preforms in miljoen 5.520 5.921 6.503 6.936 7.499 35,9% 8,1%
Verkochte flessen in miljoen 482 437 390 385 349 -27,6% -9,4%
Totaal aantal in miljoen 6.002 6.358 6.893 7.321 7.848 30,8% 7,2%
Verwerkt aantal ton 183.168 194.402 207.258 224.882 237.588 29,7% 5,7%  

 
Spijtig genoeg kon Resilux die hogere 
volumes niet omzetten in een hogere 
rendabiliteit. De toegevoegde waarde 
nam wel 2,7% toe, de EBITDA of 
bedrijfscash-flow daalde 0,5%, de 
bedrijfswinst moest 7,7% achteruit. De 
EBITDA leed onder de kosten (geschat 
op 1,5 miljoen euro) voor de nieuwe 
recyclagefabriek in Zwitserland en de 
nieuwe productie-eenheid in Roemenië. 

(in miljoen euro) 2018 2019 % 18/19
Omzet 398,017 413,790 4,0%
Toegevoegde waarde 88,274 90,658 2,7%
Bedrijfswinst 27,183 25,085 -7,7%
Bedrijfscash-flow/EBITDA 43,796 43,568 -0,5%
Financieel resultaat -3,846 -3,009
Courant resultaat 23,337 22,076 -5,4%
Belastingen -4,845 -5,666
Nettoresultaat, deel groep 18,491 16,410 -11,3%
Winst per aandeel 9,13 8,17 -10,5%  

Ook heeft de groep af te rekenen met hogere personeelskosten. Resilux bevindt zich in de 
ongunstige positie dat belangrijke werknemers bijna de pensioenleeftijd bereiken, waardoor 
jongere werknemers nu al aangeworven moeten worden om een goede opvolging te verzekeren. 
Dat zadelt de groep wel op met dubbele kosten.  
De bedrijfswinst leed net als de EBITDA onder deze kostenevoluties, daar bovenop kwamen nog 
de hogere afschrijvingen door de ingebruikname van de nieuwe fabrieken. Zodoende kende de 
bedrijfswinst een daling van 7,7%.  
Het financieel resultaat verbeterde met bijna 0,8 
miljoen euro vooral door lagere negatieve 
wisselkoersverschillen in vergelijking met 2018. 
De netto financiële schuld nam wel toe, ze steeg 
van 30,678 miljoen euro eind 2018 naar 48,918 
miljoen euro eind 2019. De schuldstijging in 2018 
en 2019 moet vooral gezien tegen de 
achtergrond van belangrijke groei-investeringen. 
In 2020 zal de schuld zeker sterk dalen.  
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Evolutie netto financiële schuld in m euro 

 
Ondanks de lagere winst voor belasting namen de belastingen toe van 4,845 miljoen euro in 
2018 tot 5,666 miljoen euro in 2019. Een correctie van 0,9 miljoen euro op tijdelijke verschillen uit 
het verleden lag aan de basis van die stijging.  
Het netto resultaat in 2019 kwam hierdoor uit op 16,410 miljoen euro (-11,3%), per aandeel is dat 
8,17 euro. Door de inkoop van eigen aandelen daalde het resultaat per aandeel iets minder.  
 
 



    

VFB vzw, correspondentieadres : Blarenberglaan 4 2800 Mechelen  Tel.: (015) 21 51 60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.  De VFB kan geenszins aansprakelijk gesteld worden 
voor gederfde winst of verlies naar aanleiding van de verstrekte informatie of het gebruik ervan. Niets uit deze publicatie mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotocopie, druk of op welke andere manier ook, zonder voorafgaandelijke 
schriftelijke toestemming van de Vereniging.  

 
Discussie analistenvergadering 
Op de analistenvergadering kwamen de volgende zaken aan bod: 
- Over Poly Recycling: omzet van 20 miljoen euro in 2019. Extra kosten in 2019 waren het 

gevolg van productie op oude site, terwijl een nieuwe installatie gebouwd en opgestart werd 
op een bestaande site van Resilux, met dubbele personeelskosten tot gevolg. De 
benuttingsgraad is 90%, een verhoging is functie van een grotere aanvoer van te behandelen 
materiaal 

- PET in Europa: op een productie op jaarbasis van 3 miljoen ton wordt er 1,8 miljoen ton 
opnieuw opgehaald en daarvan wordt 0,4 miljoen ton hergebruikt. De productie van gewone 
andere kunststoffen bedraagt 22 miljoen ton en deze wordt niet ingezameld 

- In PET-preforms: geen nieuwe productiecapaciteit werd toegevoegd 
- In de V.S. verloor Resilux klanten door laattijdige levering van machines. Tegen het 2e 

kwartaal in 2020 hoopt Resilux op een herstel.  
- Strengere wetgeving in Europa: verplichting om 75% van de geproduceerde hoeveelheid in te 

zamelen en om 25% te hergebruiken. Stilaan beginnen er initiatieven op gang te komen.  
- Grondstoffenprijs: blijft laag door lagere olieprijs en lagere USD 
- Nieuwe producten:  

o PET-fles voor melk i.p.v. in PE: deze fles is nu wel recycleerbaar en is lichter 
o Grotere containers:  waren al eerder gelanceerd, maar verkoop loopt nu goed 

- Voor 2020 wordt er opnieuw groei vooropgesteld, het volume zou 5% tot 10% moeten stijgen 
- De netto financiële schuld steeg de voorbije 2 jaren sterk door investeringen ten bedrage van 

60 miljoen euro. Voor 2020 mag zeker uitgegaan worden van een daling van de schuld door 
lagere investeringen, een lager werkkapitaal en betere resultaten 

 
 
Conclusie 
Na de publicatie van de halfjaarresultaten was het duidelijk dat 2019 een overgangsjaar zou 
worden voor de resultaten, weliswaar niet voor de ontwikkeling van het bedrijf. En die iets 
zwakkere resultaten wogen op de koersontwikkeling, de markt had immers geen oog voor de 
onderliggende versterking van het bedrijf. 2020 zou zeker een beter jaar moeten worden dankzij 
het wegvallen van bepaalde kosten van 2019, door de groei van het volume, door iets lagere 
belastingen en door de verwachte daling van de financiële schuld. Deze positieve evolutie 
vertalen we naar een verhoging van ons conversatief koersdoel van 172 euro naar 185 euro.  
Tot slot vermelden we nog dat de omzet in 2020 niet veel zien stijgen door de impact van lagere 
grondstoffenprijzen (die doorgerekend worden aan de klanten).  
 
 
 
 
Gert De Mesure 
 
 
 


