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Persbericht 
Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opbrengsten tijdens de volledige 9 maanden bedragen 251,8 miljoen euro 

tegenover 258,4 miljoen euro voor dezelfde periode in 2018 of 2,6% lager dan 

vorig jaar.  

 

De opbrengsten tijdens het derde kwartaal bedragen 74,2 miljoen euro, 4,1% 

lager dan in dezelfde periode in 2018. 

 

Tijdens de eerste drie kwartalen van 2019 ontving de JENSEN-GROUP 227,3 

miljoen euro aan orders, 1,1% meer dan tijdens de eerste drie kwartalen van 

vorig jaar.  

 

De JENSEN-GROUP verwacht voor 2019 een lagere omzet en lagere 

winstgevendheid dan in 2018. Dit is zonder de impact van de orkaan Michael, 

waarvoor de verzekeringsregeling niet definitief is. Dit is voornamelijk te wijten 

aan de lagere verkoop van grote projecten in West-Europa en Azië. We zien 

een aanhoudende sterke verkoop in afzonderlijke machines en systemen. We 

hebben de nodige maatregelen genomen om de productiecapaciteit aan te 

passen en we werken aan de verlaging van de overhead kosten. Onze 

groeistrategie is gebaseerd op de verkoop van alleenstaande machines, 

systemen en grote projecten en we zijn er zeker van dat onze voortdurende 

investeringen ons terug zullen brengen naar groei zodra de huidige 

economische onzekerheden verdwijnen. 

 

De belangrijkste risicofactoren blijven het onzekere politieke klimaat, de snelle 

wijzigingen in de vraag, het vermogen van onze klanten om financiering te 
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vinden, volatiele wisselkoersen en de schommelende grondstof-, energie- en 

transportprijzen. 

 

Overige activiteiten           

 

• Op 27 maart 2019 verhoogde de JENSEN-GROUP haar participatie in TOLON 

GLOBAL MAKINA Sanyi Ve Tikaret Sirketi A.S., Turkije, met 6,34% tot 49%. 

 

• Het herstel van de door de orkaan Michael getroffen productiefaciliteit in 

Panama City vordert en de besprekingen met de verzekering zijn aan de 

gang. De herstellingen aan het gebouw zijn gestart en hebben tot nu toe 

geleid tot een investering van 1,8 miljoen euro. 

 

Financiële kalender  

 

12 Maart 2020: Jaarresultaten 2019 (Analistenmeeting) 

19 Mei 2020: 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 1.681 mensen tewerk. 

 

Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website www.jensen-

group.com. 

 

(Einde persbericht) 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met: 

JENSEN-GROUP: 
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Jesper Munch Jensen, Chief Executive Officer 

Markus Schalch, Chief Financial Officer 

Scarlet Janssens, Investor Relations Manager 

Tel. +32.9.333.83.30 

E-mail: investor@jensen-group.com 

 


