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Persbericht – Gereglementeerde informatie 

Melexis verwacht omzet Q1 2020 rond de bovengrens van de 
verwachting, trekt vooruitzichten voor het volledige jaar in en verlaagt 
dividend 

Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur 
Ieper, België – 1 april 2020, 18.00 uur CET 
 
Melexis kondigt vandaag aan dat het een omzet voor het eerste kwartaal van 2020 verwacht van ongeveer 
138 miljoen EUR, rond de bovengrens van de verwachte 134 tot 138 miljoen EUR zoals aangegeven in het 
begin van het jaar.  
 
Ondanks deze solide jaarstart heeft Melexis beslist haar vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 in te 
trekken, aangezien de economische impact van de COVID-19-pandemie op dit moment niet gekwantificeerd 
kan worden. 
 
Uit voorzichtigheid en in het licht van de extreme onvoorspelbaarheid van de huidige situatie heeft de Raad 
van Bestuur beslist om aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering voor te stellen over het resultaat van 
2019 een totaal dividend van 1,30 EUR bruto per aandeel uit te keren, zoals reeds uitbetaald als interim-
dividend in oktober 2019, wat betekent dat er geen slotdividend uitbetaald zou worden. 
 
Melexis heeft een sterke balans. Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de kaspositie van Melexis 
ongeveer 50 miljoen EUR en bedroegen de uitstaande bankschulden 62 miljoen EUR. De niet-opgenomen 
gecommitteerde kredietlijnen bedragen 112 miljoen EUR. 
 
Françoise Chombar, CEO, licht toe: 
“We leven en werken in ongekende tijden, waarin COVID-19 zich wereldwijd blijft verspreiden en het 
dagelijks leven en werk van onze mensen, klanten en leveranciers beïnvloedt. Melexis blijft de situatie 
nauwgezet opvolgen. Supply chain en business contingency planning zorgen ervoor dat onze productiesites 
blijven opereren onder de best haalbare omstandigheden. Een deel van Melexis’ producten, zoals 
temperatuursensoren, zijn kritische componenten voor veel van de hulpmiddelen die dienen voor het 
overwinnen van de pandemie, gaande van diagnostiek over temperatuurmeting tot beademingstoestellen. 
Ook onze klanten in de automobielsector blijven we op de best mogelijke manier bedienen.”  
 
Melexis zal haar volledige resultaten van het eerste kwartaal van 2020 publiceren op 29 april 2020 om 7 uur 
CET. 
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Voor meer informatie: Investor Relations - Tel: +32 13 67 07 79 - Email: investor@melexis.com 
 
Over Melexis 
Melexis ontwerpt, ontwikkelt en levert innovatieve micro-elektronische oplossingen die in staat stellen om 
ideeën om te zetten in toepassingen die de best denkbare toekomst beogen. De geavanceerde mixed-signal 
halfgeleider sensor- en actuatorcomponenten van het bedrijf dragen bij tot een effectieve aanpak om 
gewaarwording, aansturing en communicatie te integreren in de volgende generatie producten en systemen 
die de veiligheid verbeteren, duurzaamheid onderschrijven en efficiëntie en comfort verhogen. Het bedrijf 
telt wereldwijd meer dan 1500 werknemers in 19 locaties met hoofdkwartier in België. Melexis staat 
genoteerd op Euronext Brussels (MELE). Meer informatie vindt u op www.melexis.com. 
 
Disclaimer 
Met uitzondering van die verklaringen die de historische resultaten van de firma weergeven, zijn de gemaakte 
verklaringen toekomstgericht. De huidige resultaten kunnen fysisch verschillen van deze opgenomen in de 
toekomstgerichte verklaringen. Factoren die de oorzaak zouden kunnen zijn van eventuele verschillen met 
de verwachtingen, zijn o.a.: veranderlijkheid in vraag en aanbod die de inkomsten en de marktprijzen 
beïnvloeden, prijs en beschikbaarheid van siliciumgieterij, capaciteit voor onderaanbestedingscontracten 
voor assemblage en test om de financiële doelen en/of eisen voor reservevoorraden te bereiken, risico’s en 
oponthoud geassocieerd met het naar voor brengen van nieuwe productiecapaciteit of met leveringen van 
onderaannemers, timing en de marktaanvaarding van nieuwe producten, verhoogde onkosten die 
verbonden zijn aan introductie van nieuwe producten die kan resulteren in vertragingen of mislukking om bij 
te dragen in de inkomsten en winsten de bekwaamheid van de firma om zijn klant- en verkoperbasis te 
behouden en vertragingen in en/of het onvermogen om het toegevoegde kapitaal te verhogen. In het geval 
er verschillen zijn in deze versie en de Engelse versie, moet de Engelse versie aangehouden worden. 

http://www.melexis.com/

