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Persbericht
Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2017

De opbrengsten tijdens de volledige 9 maanden bedragen 252,0 miljoen euro
tegenover 238,9 miljoen euro voor dezelfde periode in 2016 of 5,5% hoger dan
vorig jaar.

De opbrengsten tijdens het derde kwartaal bedragen 78,5 miljoen euro, 5,3%
hoger dan in dezelfde periode in 2016.

Het orderboek is per eind september 2017 voor 14,8% meer gevuld tegenover
september 2016. Wanneer we de orders die niet meer in 2018 geleverd worden
buiten beschouwing laten en rekening houdend met de afgewerkte producten
en de goederen in bewerking, is de productie reserve 17,1% hoger dan per
eind september 2016.

Op basis hiervan verwacht het management voor 2017 hogere jaaropbrengsten
dan vorig jaar. De belangrijkste risicofactoren zijn de snelle wijzigingen in de
vraag, het vermogen van onze klanten om financiering te vinden, volatiele
wisselkoersen en de schommelende grondstof-, energie- en transportprijzen.

Overige activiteiten
Op 1 feburari, 2017 besliste JENSEN-GROUP om één van zijn belangrijkste
Duitse leveranciers over te nemen. Dankzij deze integratie heeft de Groep een
betere controle op de kwaliteit van het product en kan er sneller gereageerd
worden op de marktomstandigheden. Aangezien het enkel een wijziging van
externe naar interne leverancier betreft, heeft deze transactie geen belangrijke
impact op de geconsolideerde cijfers.

Op 11 mei 2017 verhoogde de JENSEN-GROUP de participatie in TOLON
GLOBAL MAKINA Sanyi ve Tikaret Sirketi A.S., Turkije met 6,33% tot 36,33%.
De Groep heeft de mogelijkheid om tijdens de komende twee jaren de
participatie te verhogen tot maximaal 49%.

Financiële informatie
In MEUR

2017

2016

Opbrengsten tijdens Q1

82,5

79,9

Opbrengsten tijdens Q2

91,0

84,5

Opbrengsten tijdens Q3

78,5

74,4

252,0

238,9

Totaal opbrengsten

Financiële kalender
1 maart 2018: Jaarresultaten 2017 (analistenmeeting)
14 mei 2018: Tussentijdse verklaring Q1
15 mei 2018: 10.00 uur: Aandeelhoudersvergadering

Profiel
De JENSEN-GROUP assisteert de wasserij-industrie wereldwijd bij het leveren
van rendabele en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Wij zijn de
bevoorrechte leverancier in de wasserij-industrie omdat we onze uitgebreide
kennis van de wasserijwereld gebruiken om duurzame machines, systemen en
geïntegreerde totaaloplossingen te ontwikkelen en te leveren. Wij blijven
groeien door ons aanbod steeds opnieuw uit te breiden met milieuvriendelijke
en nieuwe producten en diensten die tegemoet komen aan specifieke
klantenbehoeften. Ons succes is het resultaat van onze globale kennis in
combinatie met onze lokale aanwezigheid. De JENSEN-GROUP heeft
vestigingen in 24 landen en een distributienet in meer dan 40 landen.
Wereldwijd stelt de JENSEN-GROUP ongeveer 1.650 mensen tewerk.

Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website www.jensengroup.com.
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