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DE REACTIE VAN SIOEN INDUSTRIES
OP DE VIRUSUITBRAAK.
PERSBERICHT - ARDOOIE, 6 APRIL 2020 - 17U45
GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - VOORWETENSCHAP

PRIORITEITEN VAN SIOEN

Zoals vermeld in ons recent gepubliceerde jaarverslag 
(24/3/2020) is de gezondheid en het welzijn van onze 
medewerkers, de gemeenschap en de klanten die we 
bedienen de hoofdbekommernis van Sioen Industries. 
We volgen en implementeren de aanbevelingen 
van zowel lokale als nationale overheden en 
gezondheidsorganisaties naast het dagelijkse
beheer van de activiteiten.

Voor bijkomende inlichtingen/financiële informatie/investor relations
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E-mail: corporate@sioen.com Website: www.sioen.com
De financiële dienst wordt verzorgd door volgende bankinstellingen: KBC Bank, BNP Paribas Fortis Bank, ING Bank, Belfius Bank en Bank Degroof Petercam.
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SIOEN INDUSTRIES SINDS 1960

GROEI 

BEURSGENOTEERD

DE VAN SIOEN

SIOEN INDUSTRIES IS EEN GEDIVERSIFIEERDE BEURSGENOTEERDE 
TEXTIELGROEP MET EEN UITGEBREID PORTFOLIO AAN PRODUCTEN 
EN ACTIVITEITEN: EXTRUSIE VAN SYNTHETISCHE VEZELS EN 
GARENS, PRODUCENT VAN WEEFSELS , NAALDVILT EN SCRIMS, 
COATER VAN TECHNISCH TEXTIEL, PRODUCENT VAN TECHNISCHE 
BESCHERMKLEDIJ VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK EN PRODUCENT 
VAN KLEURENDISPERSIES.
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IMPACT OP DE ACTIVITEITEN  
(VANDAAG, MAANDAG, 6/4/2020)

De recente creatie van verkoopteams buiten Europa, 
investeringen in extra productiecapaciteit, de 
diversificatie in nieuwe markten en de complementaire 
overnames wekten hoge verwachtingen en resulteerden 
in ambitieuze budgetten voor 2020. De activiteiten 
gingen sterk van start totdat de uitbraak van het virus 
een plotselinge vertraging veroorzaakte in vele markten 
en activiteiten.

In sommige gevallen (fabrieken in Tunesië en in 
Connecticut VS) bevolen de overheden een totale 
sluiting voor 2 weken. De fabriek in Connecticut 
heeft een vrijstelling aangevraagd en gekregen 
en zal geleidelijk aan de productie hervatten. De 
productiefaciliteit in de buurt van Lyon heeft de 
productieactiviteiten gedurende 2 weken gestaakt, 
maar bleef de klanten uit voorraad leveren. 
Deze fabriek heeft de productie al hervat en zal vanaf 
volgende week opnieuw operationeel zijn. Alle andere 
fabrieken blijven werken, zij het met minder personeel 
en een lagere productie.

Het management van Sioen Industries blijft de situatie 
van zeer nabij opvolgen aangezien de maatregelen 
dagelijks veranderen.

SIOEN INDUSTRIES STERKE BALANS

Sioen Industries heeft een robuuste balans met een 
eigen vermogen van 48 % van het balanstotaal en 
vlottende activa die het dubbele van de vlottende 
passiva dekken. Sioen beschikt over ruime 
liquiditeits- en kredietfaciliteiten om alle kortlopende 
verplichtingen te dekken. Naast voldoende liquiditeit 
heeft Sioen geen materiële vervaldagen in 2020.

BIJGEWERKTE VOORUITZICHTEN

De omvang en de duur van de virusuitbraak zijn zeer 
onzeker en evolueren dagelijks. Sommige industrieën/
eindmarkten (bouwindustrie, automotive, ...) worden 
aanzienlijk getroffen of sluiten zelfs helemaal. 
Bijgevolg is het momenteel onmogelijk om de 
volledige impact te voorspellen.

VOORSTEL TOT ANNULERING VAN HET 
DIVIDEND OVER 2019

In een buitengewone vergadering van de raad van 
bestuur van Sioen Industries werd besloten voor 
te stellen om het dividend over 2019 te annuleren. 
Niettegenstaande het voorstel dat in de agenda 
(dd 24/3/2020) van de komende algemene vergadering 
van aandeelhouders werd gepubliceerd, acht de 
raad het gepast en verstandig om in deze uiterst 
onvoorspelbare globale situatie een solide balans te 
behouden. Met dit voorstel hopen de directie en de 
raad van bestuur de inspanningen te delen met alle 
belanghebbenden.

INFORMATIE OVER DE ALGEMENE VERGADERING 
VAN AANDEELHOUDERS GEPLAND VOOR 24/4/2020

De raad van bestuur van Sioen Industries bevestigt 
dat de vergadering zal plaatsvinden op de geplande 
datum. Om onnodige verplaatsingen te vermijden, 
dringt de raad er bij de aandeelhouders op aan om 
met volmachten te stemmen. Volmachten worden 
gepubliceerd op onze website  
(https://investors.sioen.com/nl/algemene-vergaderingen) 
of kunnen aangevraagd worden via e-mail 
(assembly@sioen.com) of per post door de aandeel-
houders die willen stemmen. Deelnemers worden 
uitgenodigd om hun vragen vooraf schriftelijk in te 
dienen (per e-mail of per post). Vragen en antwoorden 
worden gepubliceerd op de website (www.sioen.com).
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