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Trading Update Q1:  

Fors lager bedrijfsresultaat. 

 

 
Ondanks de recente overnames is de omzet van Hydratec Industries niet gestegen ten opzichte van het eerste 
kwartaal 2019. Vorig jaar had Food & Industrial Systems een zeer goed eerste kwartaal terwijl in 2020 de omzet bij 
de bedrijven terugviel. Door deze tegenvallende omzet nam het bedrijfsresultaat van Hydratec Industries fors af. 
 
Bij Plastic Components was het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal licht hoger dan vorig jaar. Er was sprake 
van fractioneel hogere marges en gering lagere kosten bij gering lagere omzet. In de automotive markt is echter 
zeer grote onzekerheid ontstaan na de productiestop bij vele auto-fabrikanten. Ook in andere markten zijn de 
bestedingen teruggelopen. Vanuit de medische markt is er steeds meer belangstelling voor de gezamenlijke 
ontwikkelingen van point of care diagnostic oplossingen. 
 
Bij Food & Industrial Systems is het jaar teleurstellend begonnen met een duidelijk lagere omzet per bedrijf ten 
opzichte van het eerste kwartaal 2019. In 2019 was het eerste kwartaal voor Food & Industrial Systems juist erg 
goed. Door de wereldwijde maatregelen in verband met het Covid-19 virus kunnen projecten niet worden afgerond 
en worden nieuwe projecten uitgesteld. De orderintake binnen Food & Industrial Systems was in het eerste 
kwartaal op een goed niveau maar ongelijk verdeeld over de verschillende bedrijven. 

 
Bart Aangenendt, CEO van Hydratec: “De wereldwijde uitbraak van COVID-19 brengt grote 
onzekerheden met zich mee voor onze medewerkers en klanten. De veiligheid van onze medewerkers 
heeft uiteraard onze hoogste prioriteit. De pandemie zal wel negatieve effecten hebben op onze omzet, 
operaties, winst en kasstromen. Diverse maatregelen zijn genomen of worden voorbereid. Er wordt een 
programma uitgevoerd om kosten te besparen en investeringen die niet noodzakelijk zijn voor het 
draaiend houden van de operatie worden uitgesteld.”  

 

 
Jaarverslag en AVA 

 
Het jaarverslag 2019 zal op 8 mei worden gepubliceerd. Tevens is besloten de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Hydratec Industries N.V. te houden op 26 juni. De oproep daartoe zal volgens de daarvoor 
geldende regels worden gedaan. 
 

 

  



 
 

Profiel Hydratec Industries NV  

Hydratec is een beursgenoteerde wereldwijd actieve specialist in industriële systemen en componenten en heeft 
twee kernactiviteiten: 
 

 Food & Industrial Systems: Ontwerp en productie van systemen door: 
- Royal Pas Reform Hatchery Technologies in Zeddam 
- Lan Handling Technologies in Tilburg en Halfweg  
- Stork Plastic Machinery in Hengelo 
- Rollepaal Holding in Dedemsvaart 

 

 Plastic Components: Ontwerp, productie en assemblage van kunststofonderdelen door: 
- Timmerije in Neede  
- Helvoet Rubber & Plastics Technologies met productiefaciliteiten in Hellevoetsluis, Tilburg, Lommel 

(BE), München (DE), Pune (IN), Kaniow (PL) en Wroclaw(PL). 
 
Hydratec Industries is genoteerd aan de NYSE Euronext Amsterdam NV (ISIN NL0009391242, ticker: HYDRA.)  
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