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SIOEN INDUSTRIES

DE

VAN SIOEN

SINDS 1960

SIOEN INDUSTRIES NV IS EEN GEDIVERSIFIEERDE
BEURSGENOTEERDE GROEP DIE EEN UITGEBREID PORTFOLIO AAN
PRODUCTEN EN ACTIVITEITEN HEEFT: EXTRUSIE VAN SYNTHETISCHE
GARENS, VERVAARDIGER VAN GEWEVEN EN NIET-GEWEVEN DOEKEN
EN SCRIMS, COATER VAN TECHNISCH TEXTIEL, VERVAARDIGER VAN
TECHNISCHE BESCHERMKLEDIJ VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK EN
PRODUCENT VAN KLEURDISPERSIES.

GROEI
BEURSGENOTEERD

GROEI VERSNELT TOT 5,2%
IN 3DE KWARTAAL
TOTALE YEAR TO DATE GROEI 7,0%
2018
IN MILJOENEN EUR

9 MAANDEN

2017

3DE KWARTAAL

9 MAANDEN

Δ

3DE KWARTAAL

9 MAANDEN

3DE KWARTAAL

Coating divisie

243,4

72,1

223,8

72,0

+8,8%

+0,1%

Coating op
vergelijkbare basis

205,4

60,7

203,1

58,8

+1,1%

+3,2%

Apparel divisie

100,2

37,0

96,4

33,7

+3,9%

+9,8%

34,9

10,7

33,8

10,6

+3,4%

+1,7%

Totale netto omzet

378,6

119,9

354,0

116,3

+7,0%

+3,1%

Totale
vergelijkbare
netto omzet

340,5

108,5

333,3

103,1

+2,2%

+5,2%

Chemicals divisie

Op een vergelijkbare basis betekent zonder de overname van de James Dewhurst Groep, in de consolidatie opgenomen vanaf 1 juni 2017,
en de desinvestering van Sioen Filtratie, bedrijfsonderdeel van Sioen Felt & Filtration, verkocht eind maart 2018.
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SIOEN INDUSTRIES GROEP
Sioen Industries Groep realiseerde in de eerste negen maanden een geconsolideerde omzet van 378,6 miljoen
EUR, of een impliciete groeivoet van 7,0% in vergelijking met de 354,0 miljoen EUR omzet gerealiseerd over de
eerste negen maanden van 2017.
De vergelijkbare omzetgroei van het 3e kwartaal is toegenomen tot 5,2% in vergelijking met het derde kwartaal
van vorig jaar. *

COATING DIVISIE

APPAREL DIVISIE

De coating divisie legt zich toe op en is gespecialiseerd
in technisch textiel. Deze divisie is volledig verticaal
geïntegreerd. We extruderen granulaten (PVC, PP, ...)
in vezels en garens. We converteren deze vezels en
garens in weefsels (geweven weefsels, technische
non-wovens en scrims) en coaten deze weefsels met
diverse polymeren (PVC, PU, siliconen, ...). Dankzij de
unieke knowhow met betrekking tot de verschillende
coatingtechnieken is Sioen één van
de weinige bedrijven dewelke actief zijn in
verschillende nichemarkten met specifieke technische
textielproducten.

Deze divisie staat voor ‘professionele beschermkledij’.
De apparel divisie is een innoverende producent met
een breed gamma van hoogwaardige professionele
beschermkledij die voldoet aan alle Europese
normen. Sioen Apparel is actief in diverse sectoren
waar aandacht voor veiligheid een prioriteit is.
Aandacht voor de noden van de klant, een sterk
kwaliteitsbewustzijn en voortdurende inspanningen
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling,
gekoppeld aan technisch vooruitstrevende producten,
vormen de basis van de succesvolle ontwikkeling van
deze divisie.

De coating divisie realiseerde over de eerste negen
maanden van 2018 243,4 miljoen EUR omzet, naar
derden, versus 223,8 miljoen EUR over dezelfde
periode vorig jaar. Een groeiratio van 8,8%, of 1,1% op
vergelijkbare basis.

Over de eerste negen maanden van 2018 realiseerde
de apparel divisie een externe omzet van 100,2 miljoen
EUR versus 96,4 miljoen EUR over dezelfde periode
vorig jaar of een groeivoet van 3,9%. Een verhoogde
focus op tenders creëert volatiliteit in het omzetcijfer
en vervormt de vergelijking met vorig jaar. Zonder
de tender activiteit was de groei 14,5% geweest in
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

* Op een vergelijkbare basis betekent zonder de overname van de James Dewhurst Groep, in de consolidatie opgenomen vanaf 1 juni
2017, en de desinvestering van Sioen Filtratie, bedrijfsonderdeel van Sioen Felt & Filtration, verkocht eind maart 2018.
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CHEMICALS DIVISIE

VOORUITZICHTEN

Sioen Chemicals verwerkt basisgrondstoffen (PVC
poeders, pigmenten, ...) tot technische halffabricaten
van hoge kwaliteit (pigmentpasta’s en inkten) voor een
brede waaier van toepassingen.

De orderboeken voor het laatste kwartaal van 2018
zien er veelbelovend uit, dit ondanks de onzekere
macro-economische situatie.

Over de eerste negen maanden van 2018 realiseerde
de chemicals divisie een externe omzet van 34,9
miljoen EUR versus 33,8 miljoen EUR over dezelfde
periode vorig jaar, of een omzetgroei van 3,4%.

Voor bijkomende inlichtingen/
financiële informatie/investor relations
Geert Asselman, CFO
Sioen Industries NV, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie,
Tel. 051/74.09.80 - Fax 051/74.09.79
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.

De prijzen van de belangrijkste grondstoffen
zetten hun opwaartse trend voort. Bijgevolg blijft
prijsdiscipline onze belangrijkste focus.
We zullen blijven streven naar groei door:
•

de ontwikkeling van nieuwe complementaire en
innovatieve productlijnen in technisch textiel

•

de implementatie van een aanzienlijk
investeringsprogramma

De kernwaarden van Sioen: een sterke focus op
innovatie, klantpartnerschap, een uitgebreid
productaanbod, een sterke focus op producten
met toegevoegde waarde en volgehouden
kostenefficiëntie zijn de fundamenten waarop wij aan
onze toekomst bouwen.
SIOEN INDUSTRIES GROEP
Alle informatie kan u vinden op www.sioen.com.
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