
TRADING UPDATE 3Q22
DEME zet een solide omzetgroei neer in de eerste negen 
maanden van 2022 en noteert een historisch hoog orderboek
 
Gereglementeerde informatie – Voorwetenschap
DEME Group NV, Zwijndrecht, 22 november 2022, 7.00 u - DEME (Euronext: DEME.BR) heeft vandaag 
haar cijfers bekendgemaakt voor de eerste drie kwartalen tot 30 september 2022.



2DEME   DERDE KWARTAAL 2022 TRADING UPDATE    |   PERSBERICHT    |   22 NOVEMBER 2022

HOOGTEPUNTEN DERDE 
KWARTAAL 2022

‒ �Het�orderboek�blijft�hoog�dankzij�een�gezonde�vraag,�een�sterke�marktpositionering�en�
omvangrijke�nieuwe�contracten�voor�zowel�Offshore�Energy�als�Dredging�&�Infra.

‒ �In�de�eerste�negen�maanden�van�2022�steeg�de�omzet�van�de�Groep�met�
14�%,�voornamelijk�door�Offshore�Energy�en�Environmental�en�enigszins�
getemperd�door�een�tragere�groei�in�Dredging�&�Infra.

ORDERBOEK  
Kwartaalvergelijking

(in miljoen euro) 3Q22 2Q22 1Q22 4Q21

Groep orderboek 5.950,4 5.620,0 5.830,4 5.905,2

De sterke vraag in alle segmenten blijft de groei van het orderboek aandrijven, met een stijging van 
meer dan 300 miljoen euro tegenover 30 juni 2022. Op het eind van het kwartaal bereikte het orderboek 
een recordniveau, dankzij omvangrijke nieuwe lange termijn projecten in Zuidoost-Azië (onder meer in 
Taiwan en Australië) en Europa.

OMZET
Vergelijking eerste drie kwartalen (YTD)

(in miljoen euro) YTD22 YTD21 YTD22  
VS YTD21

Offshore Energy 754,7 596,5 +27%

Dredging & Infra 1.097,4 1.064,6 +3%

Environmental 138,6 121,3 +14%

Concessions 0,3 1,2 -75%

Totale omzet van de segmenten 1.991,1 1.783,6 +12%

Reconciliatie 1 -25,8 -52,8 -51%

Totale omzet volgens de resultatenrekening 1.965,2 1.730,8 +14%

De omzet groeide met 14 % in de eerste negen maanden van het jaar vergeleken met dezelfde periode 
vorig jaar.  Deze omzetgroei op groepsniveau is een goede weergave van de sterke groeidynamiek in de 
segmenten Offshore Energy en Environmental. 

VOORUITZICHTEN 2022
Op basis van de resultaten van het derde kwartaal blijft DEME goed op weg om haar vooruitzichten voor 
het volledige jaar waar te maken, met een iets hogere omzet dan in 2021, een vergelijkbare EBITDA en 
een iets lager nettoresultaat.

Het niveau van CAPEX-investeringen voor het jaar zal naar verwachting rond 500 miljoen euro bedragen.

1  De reconciliatie tussen de segmentomzet en de omzet volgens de resultatenrekening betreft de omzet van joint 
ventures. Zij worden geconsolideerd volgens de proportionele methode in de segmentrapportering, maar volgens de 
vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde resultatenrekening.
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OPERATIONELE SEGMENTEN  
Hierna vindt u een beschrijving van de operationele segmenten van DEME.

OFFSHORE ENERGY
De omzet van het segment Offshore�Energy�
groeide met 27 % na negen maanden mede 
dankzij een solide projectuitvoering.

Mijlpalen in het derde kwartaal waren onder 
meer de installatie van de laatste XL monopile 
voor het project Arcadis Ost 1 (Duitsland) en 
de in de rotsbodem geboorde monopiles voor 
het project Saint-Nazaire (Frankrijk), twee 
primeurs voor de sector die het technische 
leiderschap van DEME illustreren. Daarnaast 
installeerde het segment waterinlaat- en 
waterafvoerstructuren voor de kerncentrale 
van Hinkley (VK) en de funderingen, kabels en 
windturbines voor het project Kaskasi (Duitsland). 
Offshore Energy begon het project Dominion 
in de VS en maakt zich klaar voor het Vineyard 
Wind-project (Oostkust van de VS) met geplande 
startdatum in het eerste kwartaal van 2023. 

Het orderboek werd verder aangevuld in de 
loop van het kwartaal met projecten die in 
de volgende jaren zullen worden uitgevoerd, 
waaronder grote projecten in Australië en Taiwan.

DEME Offshore Energy blijft haar organisatie en 
vloot uitbreiden en versterken (met onder meer 
een bijkomend DP valpijpschip) in voorbereiding 
op de toekomstige groei van de activiteiten. 

DREDGING & INFRA
Dredging�&�Infra noteerde een omzet van 
1.097 miljoen euro jaar tot heden, 3 % hoger 
dan een jaar geleden. De omzet werd beïnvloed 
door een groot aantal dokkingen, in combinatie 
met de herallocatie van schepen naar nieuwe 
projecten in Europa, Afrika en Azië als gevolg 
van het Russisch-Oekraïense conflict.

Grote lopende projecten in Infra zijn 
onder meer de eerste fase van het project 
Fehmarnbelt Fixed Link (Denemarken), de 
start van Port-La Nouvelle (Frankrijk) en 
het project Blankenburg in Nederland.

In het derde kwartaal werd het orderboek 
aangevuld met projecten voor onder meer 
de nieuwe containerterminal van Gdansk 
(Polen) en landwinningswerken voor 
een containerterminal in Sri Lanka.

ENVIRONMENTAL
Het segment Environmental bleef verder 
groeien en verhoogde zijn omzet met 14 % jaar 
tot heden. Het werkte verder aan projecten 
voor bodemsanering en waterzuivering in 
Frankrijk (Condé-Pommeroeul), België (Blue 
Gate), Nederland (GoWa) en het Verenigd 
Koninkrijk, met oplossingen voor zowel 
verwerking ter plekke als in centra van DEME. 

Het orderboek groeide verder aan, met 
nieuwe contracten in Noorwegen, Frankrijk 
en vervolgprojecten in België. 

CONCESSIONS
Het segment Concessions is betrokken bij 
‘operationele’ offshore concessies die goed 
zijn voor meer dan 1 gigawatt windenergie. Het 
genereert stabiele recurrente opbrengsten 
en ontwikkelt projecten voor meer dan 2 
gigawatt, onder meer in Schotland, met 
bijkomende opportuniteiten in Europa, Azië en 
Latijns-Amerika. Voor dredging en infra blijft 
het segment Concessions gericht op zowel 
projecten in portefeuille als in uitvoering, voor 
onder meer Blankenburg (Nederland) en Port-La 
Nouvelle (Frankrijk), terwijl het zijn project in 
de haven van Duqm (Oman) verder uitbreidt.
De projecten op lange termijn voor groene 
waterstof, met inbegrip van het flagshipproject 
in Oman, blijven verder vooruitgang boeken.
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Financiële kalender
27/02/2023  Jaarresultaten�2022
16/05/2023 Kwartaalresultaten�1Q23
17/05/2023 Algemene�vergadering�
29/08/2023 Halfjaarresultaten�2023
22/11/2023 Kwartaalresultaten�3Q23

Voor meer informatie
vanden.bussche.carl@deme-group.com 

Aanvullende informatie
De informatie in dit persbericht is niet door de bedrijfsrevisor geauditeerd.

OVER DEME
DEME (Euronext Brussels: DEME) 
is een toonaangevende aannemer 
op het gebied van offshore energie, 
milieusanering, baggerwerken 
en maritieme infrastructuur. 
DEME houdt zich ook bezig met 
concessieactiviteiten op het gebied 
van offshore windenergie, maritieme 
infrastructuur, groene waterstof en de 
ontginning van diepzeemineralen. Het 
bedrijf heeft meer dan 145 jaar ervaring 
en is een koploper in innovatie en nieuwe 

technologieën. De visie van DEME is te 
werken aan een duurzame toekomst 
door oplossingen te bieden voor 
wereldwijde uitdagingen: de stijgende 
zeespiegel, de groeiende bevolking, de 
reductie van emissies, vervuilde rivieren 
en bodems en de schaarste van minerale 
hulpbronnen. DEME kan rekenen op 
ongeveer 5.000 hooggekwalificeerde 
professionals en exploiteert een van 
de grootste en technologisch meest 
geavanceerde vloten ter wereld.

www.deme-group.com

DISCLAIMER 

Dit persbericht kan toekomstgerichte 
informatie bevatten. Toekomstgerichte 
verklaringen beschrijven verwachtingen, 
plannen, strategieën, doelen, toekomstige 
gebeurtenissen of intenties. De 
verwezenlijking van toekomstgerichte 
verklaringen die in dit persbericht staan, is 
onderworpen aan en is afhankelijk van risico’s 
en onzekerheden. Om deze reden kunnen de 
actuele of toekomstige resultaten wezenlijk 

afwijken van de resultaten die expliciet 
gemeld worden of impliciet besloten zijn in 
dergelijke toekomstgerichte verklaringen. 
Mochten bekende of onbekende risico’s of 
onzekerheden zich voltrekken of mochten onze 
aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de 
daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van 
de verwachte resultaten. DEME is er niet toe 
gehouden om toekomstgerichte verklaringen 
publiekelijk te actualiseren of te herzien.


